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EXPEDIENTE

“ P asquinagem” 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 Instituição vanguardista, busca-se
expressar através de seus textos e
para além das palavras, com imagens e gestos nela contidos, bem
como nas mídias a ela associadas,
a perplexidade, os impasses e
achados em meio ao turbilhão do
momento histórico dificultosamente ora atravessado, atentos a
indicativos como aqueles oswalddeandradianos 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, totalmente aberta, a contribuições
provenientes das mais diversas
áreas e nos mais diversos formatos: científicos, filosóficos,
literários e artísticos de um
modo geral. Tem também caráter informativo, noticioso, a fim
de se constituir igualmente em
repositório não só de divulgação
como de registro de atividades
consideradas como merecedoras pela editoria. A ela se associam filmagens metadiscursivas
em relação ao seu conteúdo, bem
como de debates em contexto de
engajamento político no combate 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 Filosofia, Direito e Arte (ELDFA). Aos
intelectuais, críticos, artistas, que
pensam de forma criativa, inventiva 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.

um projeto coletivo de intelectuais, acadêmicos, artistas que
tem distribuição gratuita pelo site
revistapasquinagem.com.
Os artigos, ensaios, crônicas, análises políticas, econômicas e filosóficas são de responsabilidades de seus respectivos
autores.

A revista pasquinagem
conta com o apoio solidário da
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diagramação dessa publicação
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NORMAS
PUBLICAÇÃO

PA R A

A Revista PASQUINAGEM aceita para publicação
trabalhos inéditos, de autoria
individual ou coletiva de pesquisadores, intelectuais, ensaístas, 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 respectivos autores, de preferência
em português, espanhol, francês e inglês entre 8 e 40 páginas. 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 fotográficos, 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 publicação toma como critérios básicos
sua contribuição à comunicação
FILOSÓFICA, ESTÉTICA E
POLÍTICA à linha editorial da
PASQUINAGEMT, a DIVERSIDADE TEMÁTICA. Eventuais modificações de estrutura
ou de conteúdo, sugeridas pelos
pareceristas ou pela Comissão
Científica, só serão incorporadas
mediante concordância dos autores. 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 fornecer 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 formatação e normalização
O texto deve ser digitado
em fonte Times New Roman,
corpo 12, com 1,5. O recurso itálico, 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 - Informação e documentação. Artigo em
publicação periódica científica
impressa. Apresentação;
NBR 6023, 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;
NBR 6024, 2003 – Informação e documentação –
Numeração progressiva das
seções de um documento escrito
- Apresentação;
NBR 6028, 2003 – Informação e documentação – Resumos - Apresentação;
N BR 1 0 5 2 0 , 2 0 0 2 –
Informação e documentação
– Citações em documentos
– Apresentação;
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de
Janeiro, 1993.
• Responsabilidades
É de responsabilidade do
autor a correção ortográfica,
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sintática e a revisão de digitação 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 publicação na Revista PASQUINAGEM
em CREATIVE COMMONS,
com menção obrigatória da autoria (BY) e atribuição Não Comercial (NC) para ACESSO LIVRE
E IRRESTRITO, sendo vedada
a derivação (reescrita) dos trabalhos publicados por terceiros
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HAY MUCHAS RAZONES PARA
NO QUERER VACUNARSE
CONTRA EL COVID
Gonzalo Frasca

H

ay muchas
razones para
no querer
vacunarse
contra el

covid.
La primera y más básica,
para mi generación y las anteriores, es que la vacuna era uno de los
cucos de la infancia. “Si te portás
mal te voy a dar una vacuna” es una
frase que escuché más de una vez y
quiero creer que no es tan popular
como lo era durante mi niñez.
Hay gente, no sé si muchos o
pocos pero conozco varios casos,
que tiene fobia a las agujas. Fobia.
Un miedo intenso a la sola idea del
pinchazo.
Hay gente asustada. Así de
simple. Todos, creo, hemos estado
asustados en varios momentos de
esta pandemia. Susto verdadero,
legítimo e intenso. Y el miedo a
la situación general hace puedo
fácilmente hacer nido en las vacunas, las que se transforman en una
trinchera.
Después están las dudas. Que
las vacunas se hicieron a las apuradas, que son un negociado, etc.
Son dudas legítimas. En lo personal, creo que ambas cosas pueden ser ciertas y a la vez la vacuna
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igual valer la duda. Pero no todo el
mundo piensa igual.
También hay gente para la
que llevar la contra (a lo que sea)
le permite lidiar con inseguridades,
se siente superior o por lo menos
tomada en cuenta y no hay argumento con el que hacerla cambiar
de opinión pues, justamente, su
postura poco tiene que ver con la
opinión sino con el impacto social
y personal de su opinión.
Estoy seguro que hay mucha
otra gente con argumento sólidos
para vacunarse que ignoro o que
no puedo comprender. El hecho de
hacer esta lista (que la hago principalmente para mí, pues suelo escribir para pensar) no es justificar o
empatizar la decisión de no vacunarse (la cual no veo como inmoral en sí misma, aunque creo que
implica responsabilidades a la hora
de interactuar con otros). Escribo
esta lista simplemente para decir
lo que debería ser evidente: que
quien piensa o actúa diferente no es
necesariamente ni un idiota, ni un
ignorante, ni un criminal (aunque
los idiotas, los ignorantes y los criminales sí existan y no sean pocos).
La semana pasada llevé a
vacunar a un amigo. Se dio la
segunda dosis. La enfermera que lo

inyectó era una veinteañera y nos
comentó que vivía con otra enfermera quien no pensaba vacunarse
(argumentaba que no quería tener
fiebre). Creo que nosotros pusimos
cara de circunstancia y ella reaccionó diciendo “créanme, no es
una discusión que se vaya a ganar
con argumentos”. Y creo que dio en
el clavo (a la vez que clavaba a mi
amigo): no tenemos que minimizar
el componente emocional a la hora
de elegir vacunarse.
Al principio de nuestra campaña de vacunación muchísima
gente me dijo que no se vacunaba ni
en pedo o que tenía grandes dudas.
Al poco tiempo, al menos los casos
que conozco, se vacunaron todos. Y
ni que hablar del incentivo emocional de ver a alguien cercano, sano
y joven, entrar a CTI o pasar una
semana muy enfermo. Obligado
cualquiera pelea.
Distinto es el caso de quienes
son militantes de la ignorancia arrogante y difunden, desde un lugar de
poder, información que no terminan de entender o directamente
disparatada. Y termino con eso: hay
dos tipos de ignorancia, la común y
silvestre, y la arrogante.
La ignorancia común la conocemos todos pues todos somos, en

mayor o menor medida, ignorantes
sobre la mayor parte de las cosas.
Quizás opinemos o no, pero en el
fondo sabemos que sobre tal o cual
cosa no tenemos mucha idea.
La ignorancia arrogante es de
quien decide no asumir su ignorancia. No sólo no sabe sino que no le
importa, se siente orgulloso de ella
y activamente la difunde. Este tipo
de ignorancia es moneda corriente
en la vida humana PERO cobra un
impacto especial durante una crisis
sanitaria, pues puede directamente
influir en la enfermedad o incluso
muerte de personas.
Todos tenemos derecho a
hablar de cosas sobre las que no
tenemos ni la más puta idea. Pero
durante una pandemia, por más
que tengamos derecho, es esencial
cuestionarnos si debemos ejercer
ese derecho o, quizás, por las dudas,
en una de esas, no sentir la compulsión a opinar como si domináramos todos los ángulos técnicos de la
pandemia, pudiendo pasar a temas
más tradicionales como el fútbol, las
olimpíadas o el tarot egipcio.
En Uruguay vacunarse no
es obligatorio. Hablar de lo que no
sabemos, tampoco.
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ELISA LONCONE
En su discurso inaugural proferido en idioma indígena mapudungun del pueblo Mapuche y luego traducido al castellano por ella
misma, la Presidenta de la Convención Constitucional se dirige al país
expresando lo siguiente:

¡MARI MARI PU
LAMNGEN!
(Un saludo hermanos y
hermanas)
¡MARI MARI KOM PU
CHE!
(Un saludo a todas las
personas)
¡MARI MARI CHILE MAPU!
(Un saludo al país de Chile)
¡MARI MARI PU CHE TA
TUWULÜ TA PIKUN MAPU
PÜLE!
(Un saludo a las personas que
viven en las tierras del norte)
¡MARI MARI PU CHE TA
TUWÜLU TA PATAGONIA PÜLE!
(Un saludo a las personas que
viven en la Patagonia)
¡MARI MARI PU CHE TA
TUWÜLU TA DEWÜN PÜLE!
(Un saludo a las personas que
viven en las islas)
¡MARI MARI PU CHE TA
TUWÜLU LAFKEN PÜLE!
(Un saludo a las personas que
viven en la costa)
¡MARI MARI KOM PU
LAMNGEN!
(Un saludo a todas y todos,
hermanos y hermanas)

U

n saludo
grande al pueblo de Chile
desde el norte
hasta la Patagonia, desde el lafken, el mar, hasta
la cordillera; en las islas, a todo el
pueblo de Chile que nos está viendo
y escuchando. Aquí estamos pu
lamngen, agradecer el apoyo de las
diferentes coaliciones que nos entregaron su confianza, que depositaron
sus sueños en el llamado que hiciera
la Nación Mapuche para votar por
una persona mapuche, mujer, para
cambiar la historia de este país.
Nosotros muy felices por
esta fuerza que nos dan pero esta
fuerza es para todo el pueblo de
Chile, para todos los sectores, para
todas las regiones, para todos los
pueblos y naciones originarias que
nos acompañan, para sus organizaciones, para todos y todas. Este
saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este
saludo es también para las mujeres
que caminaron contra todo sistema
de dominación, agradecer que esta
vez estamos instalando aquí una
manera de ser plural, una manera
de ser democráticos, una manera de
ser participativos.
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Esta Convención que hoy día
me toca presidir transformará a
Chile en un Chile plurinacional, en
un Chile intercultural, en un Chile
que no atente contra los derechos
de las mujeres, los derechos de las
cuidadoras, en un Chile que cuide
a la Madre Tierra, en un Chile que
limpie las aguas, en un Chile libre
de toda dominación. Un saludo
especial a los lamngen mapuche
del Wallmapu, este es un sueño de
nuestros antepasados, este sueño

hoy se hace realidad.
Es posible hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer
una nueva relación entre el pueblo
Mapuche y todas las naciones que
conforman este país. En ese contexto, pu lamngen, esta es la primera
muestra de que esta Convención va
a ser participativa. Nosotros, como
pueblos originarios, establecimos
que iba a ser una dirección rotativa, una dirección colectiva, que

de espacio a todos los sectores de la pueblo solidario.
sociedad aquí representados. Todos
juntos, pu lamngen, vamos a refunQuiero agradecer aquí a la
autoridad originaria del pueblo
dar este Chile.
mapuche, a la Machi Francisca LinTenemos que ampliar la conao, por su apoyo. También tengo
democracia, tenemos que ampliar una madre que me está mirando
la participación, tenemos que con- desde mi comunidad de Lefweluan,
vocar hasta el último rincón de una madre que hizo que esta mujer
Chile a ser parte de este proceso. pudiera estar acá. Agradecimiento
La Convención debe ser un pro- a todas las mujeres que luchan
ceso participativo y transparente, por el futuro de sus hijos e hijas.
que puedan vernos desde el último Finalmente, mandarle un saludo
rincón de nuestro territorio y oír- a los niños y niñas que nos están
nos en nuestras lenguas originarias escuchando, que nos están viendo.
que han estado postergadas durante
todo lo que ha sido el Estado-NaHoy se funda un nuevo Chile
ción chileno. Por los derechos de plural, plurilingüe, con todas las
nuestras naciones originarias, por culturas, con todos los pueblos, con
los derechos de las regiones, por los las mujeres y con los territorios, ese
derechos de la Madre Tierra, por el es nuestro sueño para escribir una
derecho al agua, por los derechos Nueva Constitución.
de las mujeres y por los derechos de
Mañum pu lamngen
nuestros niños y niñas.
(Gracias hermanos y
hermanas)
Quiero expresar también mi
¡Marichiweu! ¡Marichiweu!
solidaridad con los otros pueblos ¡Marichiweu!
que sufren. Hemos escuchado por
(Diez veces venceremos,
la televisión lo que ha ocurrido con diez veces venceremos, diez veces
los niños indígenas de Canadá, es venceremos).
vergonzoso cómo el colonialismo
Elisa Loncón Antileo –
ha atentado y atacado el futuro de Presidenta de la Convención
las naciones originarias. Nosotros, Constitucional
hermanos y hermanas, somos un
11
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DE GOETHE AO GUETO LATINO
VITO ANTICO WIRGUES

O

m i t o f áu s tico de Goethe embalou
as diretrizes
chocas de um
mundo que, aparentemente, permaneceria materializado entre um
enclave; de um lado, a vida medieval
e o seu modo cotidiano cristalizado,
sólido; de outro, o desejo de alçar o
além do crescimento, de explodir a
tacanha indumentária moral e econômica da época, a destruição do
sólido antigo para o aéreo fragmentar dos tempos modernos. Viviam,
assim, o pequeno e o grande mundo
no Fausto de Goethe.
Escrito ao longo de 60 anos,
o Fausto, em declinação histórica
pelas mãos de Goethe junto ao
caminho ideológico que chamamos
hoje de modernidade ou homem
moderno, marcou a fragmentação
da sociedade europeia em plena
efervescência plural de costumes,
em rupturas morais, religiosas,
comportamentais e econômicas,
que foram da manufatura até a
industrialização eclodida em símile
pré-metropolitana, ou seja, em direção à fervura gestacional de um
novo alguém para uma nova concepção citadina – um alguém afeito
de liberdades e direitos em relação

ao movimento concreto, eterno e
fixo da natureza, que viria após a
revolução francesa e a maturidade
capitalista, tornar-se dotado de
individualidades fragmentadas pela
contemporaneidade, e pertencente a
si como um sujeito espelhado e livre
para uma gama de direitos, duplos;
de um lado a capacidade de criar
uma nova concepção de mundo;
por outro, o peso responsável de que
o mesmo se destruirá, como ao prenúncio de Fausto: “Duas almas, oh,
coexistem em meu peito”. Cria-se,
então, um alguém-cidadão do novo
mundo, afeito de grandes centros
e cidades, consequentemente, um
vivedor de tudo para satisfação própria em meio a visão cataclísmica
que ora andávamos, ou melhor, corríamos, para uma tragédia cheia de
“nadismos”.
O Fausto de Goethe tem a
ver com a velocidade, ritmo, a força
motriz para um ponto de chegada
inexistente. Em outras palavras,
caminha para a imagem utópica
da satisfação humana e a grande
pergunta ascendente em todas as
eras, qual o sentido, para que e
para onde? Para Goethe, essa imagem, mais do que a fragmentação
de uma nova concepção de mundo
em devir; faz-se a fragmentação
18

do próprio caminho, do horizonte,
em ação fomentadora de tragédia,
porém, uma tragédia criadora. Eros
e Thanos, o criador e a criatura-criadora, de um ponto A para um
ponto B, uma forma velocidade e
um conteúdo temporal para o próprio objeto formador de quilometragem, a velocidade.
E após a tomada desse grande
poderio velocista, vamos em direção ao crescimento estilhaçado, já
mais elevado ao que podemos chamar de nossa realidade, o mosaico
“moderno” latino, a tecnologia de
um sentimento silício desbragado
em desinformação e Fake News, a
cultura oral, a desigualdade batendo
no batente solevado, e o mundo em
fragmento, a perdição em meio ao
desenvolvimentismo, até chegarmos
à falta de reconhecimento e sentido
de nossas próprias tragédias, fatos
e notícias, essas, que fomentamos
– de fato, não podemos negar que
de alguma forma conseguimos costurar esses fragmentos pela cultura,
um outro tipo de criação fáustica. E
o mundo, apesar de grandiloquente,
vai-se esvaindo por um conceito
simples, feito uma caricatura de
um “legal” que soa de modo técnico e sem emoção, uníssono de um
lamento ditador, mais que máquina

destrutiva, máquina odiosa, que
acontece, como as palavras pseudofáusticas proferidas por Bolsonaro
após o desenvolvimento de 100 mil
mortes provocadas pela Covid-19
no Brasil:
- E daí? Lamento. Quer que
eu faça o quê? Eu sou Messias, mas
não faço milagre.
E logo após, por alguns breves
meses faustomessiánicos, de mortes
a quase 560 mil pessoas traduzidas
em pseudovidas pelo poder público,
tem-se a ironia revolucionária
de um sentimento criador à nova
República, de Anti-Maricas, diante
o povo estadunidense frente a derrota de Trump e a eleição de Biden:
“Quando acabar a saliva, tem que
ter pólvora!”. Duas revoluções, óh,
coexistem em meu peito. E a ironia
sucede-se em paródia, tradução.
O poder falso do criador fascista é transformado em argamassa
cotidiana junto ao relapso de outras
criações mitopoéticas e infraestruturais de tristezas históricas, que,
cada vez mais, desaguam em consequência ao nosso mito fáustico
de cada dia. Ser ou não ser pelo
tragédia? Afetos de poder convertidos em danos concretos, físicos,
durante a intimação capital de um
tempo velocista, como a própria

morte e o desejo técnico de produção; como o fogo culpado nas regiões do Pantanal e da Amazônia, a
corrupção clara e oculta tocante as
vacinas, o desmatamento em linha
de peixe deflorado violentamente
pelas faunas e floras, o fervo em
Altamira e Anapu, o Amapá em
tateio escuro, e a morte de João
Alberto, homem negro espancado
covardemente no estacionamento
de um supermercado pela sinfonia
obsoleta de um Fausto-racista e um
Mefisto-capitalista.
De Goethe ao gueto, tem-se
mais que a criação destrutiva. E...
A lista segue-se por um movimento de feição surrealista de cadáver requintado costurado aos trópicos latinos. Movimento surrealista
factual noticioso, cotidiano. Deus e
o Diabo no Fausto dos Tropos Culturais. Escreveria Goethe em seu
arquetípico Mefisto-fáustico, para
a figuração de um novo renascer?
Aquele sino, o doce perfume
daquelas tílias,
Me envolvem como uma
igreja ou uma tumba
Quem nos fomentará?!
O carnaval se aproxima, os
batuques se rendem como rendas.
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Chegam-se os sinos leves de soar
junto a memória, o gueto está próximo, a periferia também. Fausto
estira o couro, mais uma morte;
deve-se haver mais de uma mão
embatucada, tocadora. O ambiente
se enreda por uma orgia artesanal
de culturas. Mais uma vida. Estira-se o fogo. Aos poucos, vê-se
o nascimento sacro profano de
um novo tambor, mestiço em sua
forma, variante a sua origem. Um
novo mundo. Fausto quer destruir
de outra maneira. Criar de outro
modo.
Ele, Fausto latino, preto
autóctone, filho onceiro do exu
festivo e terreirizado pelo encantamento de um ser ético vivente, quer
o movimento dos outros, e deseja-se, à pergunta para aquém da ideologia des-moderna de um legítimo
andante: E agora, o que seremos por
essas danças-tragédias?

DOCUMENTOS DE TORTURA,
DOCUMENTOS DE BARBÁRIE
“[...] “Candelária,
Carandiru,
Corumbiara,
Eldorado dos Carajás.
A pedagogia dos aços
golpeia no corpo
essa atroz geografia.
Se calarmos,
as pedras gritarão...”
Pedro Tierra”

URBANO NOBRE NOJOSA

P

aulo Galo Lima
queimou o monumento institucional Borba Gato e
provocou a maior
celeuma entre os conservadores da
memória de São Paulo.
Os monumentos são documentos da barbárie como já anunciava Walter Benjamim em seu
texto da tese sobre o conceito de
história de 1940: “A presa, como
sempre de costume, é conduzida
no cortejo triunfante. Chamam-na
bens culturais. Eles terão que contar, no materialismo histórico, com
um observador distanciado, pois o
que ele, com seu olhar, abarca como
bens culturais atesta, sem exceção,
uma proveniência que ele não pode
considerar sem horror. Sua existência não se deve somente ao esforço
dos grandes gênios, seus criadores,
mas também à corveia sem nome de
seus contemporâneos. Nunca há um
documento da cultura que não seja,
ao mesmo tempo, um documento
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da barbárie (2005, p. 70).”
Os documentos da cultura
revelam o cortejo de triunfo para
justificar a cultura vigente como
documento da barbárie e memória
histórica dessa violência organizada
das classes dominantes, revelando o
documento da história dos vencedores como legítimos enaltecedores
de glórias meritocráticas, independente da carnificina necessária para
conquistar o botim da acumulação
de capitais.
Como declara Benjamim:
“A luta de classes, que um
historiador escolado em Marx tem
sempre diante dos olhos, é uma luta
pelas coisas brutas e materiais, sem
as quais não há coisas finas e espirituais. Apesar disso, estas últimas
estão presentes na luta de classes
de outra maneira que a da representação de uma presa que toca ao
vencedor. Elas estão vivas nessa luta
como confiança, como coragem,
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como humor, como astúcia, como
tenacidade e retroagem ao fundo
longínquo do tempo. Elas porão
incessantemente em questão cada
vitória que couber aos dominantes
(2005, p. 58).”
Esses documentos da barbárie trazem no presente a memória
secular do passado como conquista
e heroísmo, e torna-se um inventário do botim dos vencedores.
Os bens culturais nos quais os
monumentos estão inclusos presentificam a cultura do passado, como
também pertencente a esse tempo
histórico do presente.
O personagem histórico
Borba Gato, depois do assassinato
do fidalgo D. Rodrigo de Castelo
Branco, viveu como foragido nos
sertões do Rio Piracicaba até 1698,
quando comprou a carta patente
de lugar tenente, ao então governador Arthur de Sá e Menezes em
São Paulo, que o liberou da punição
com o perdão. Prática do recente

passado histórico ainda presente nas práticas de poder em
2021. Por isso, o entregador de aplicativo Paulo Galo Lima, criador do
movimento dos Entregadores Antifascistas, assumiu a autoria e voluntariamente se apresentou a delegacia do 11º Distrito Policial de Santo
Amaro para denunciar esse presente
necrófilo das tramas do poder.
Em reportagens, Paulo Galo
clamou o ato político em tais termos: “Ele não merecia esta estátua. Ele matava gente. Estuprava
crianças indígenas.” A fogo como
símbolo regenerador e purificador abriu essa cicatriz da violência
de formação do imaginário cívico
dos bandeirantes. Assassinos de
indígenas!
O ato de Paulo Galo criou
um acontecimento de cremação
ritual, para ressignificar o passado
de Manoel Borba Gato e responsabilizá-lo por caçar e vender mais
de 300.000 índios para os senhores
do engenho do Nordeste, conforme
Darci Ribeiro em sua obra “O Povo
Brasileiro”. O fogo purificador desse
ato político segue uma série histórica de protestos mundiais contra
monumentos símbolo da violência
da acumulação primitiva do capital internacional, denunciando a

mitificação monumental desses
sujeitos na história como pecha, um
desvio moral, a expressão do estado
como violência organizada.
Nessa série histórica de purificação dos monumentos históricos, em 2020, a estátua do traficante escravocrata do século XVII,
Edward Colston, de 1895, teve o
mesmo destino no porto em Bristol - Reino Unido.
Portanto, a questão nunca foi
a ação violenta de destruir monumento, mas ao contrário, a destruição dos monumentos certos.
A lista de monumentos que revelam a história da barbárie pode e
deve ser destruída sem nenhum
constrangimento.
Robert Kurtz publicou o
Livro Negro do Capitalismo (1999),
publicação identificada de forma
apocalíptica, em que sua análise da
economia política a partir da crítica
do valor, revelam que a história do
capital é uma história de violência
sistemática, pois o capital como trabalho morto é a expressão da transferência de riqueza produzida pelo
trabalho vivo naquela fração que
não é paga do mais valor.
A crítica do valor extrapola a
relação mercantil direta e demonstra a personificação do trabalho
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morto no capital, a própria expressão violenta da ação política da acumulação de capitais.
O ato político de queimar
Borba Gato reacende os conflitos
históricos e seus monumentos da
barbárie do capital. esse ódio performativo da ação de Paulo Galo
deve estender para outros documentos vivos da ultradireita fascista que empoderou-se no Brasil.
Responsáveis pelo morticínio da
população brasileira.
Entretanto, destruir monumentos nunca foi um problema
desde que estes monumentos representem os perdedores da história,
pois os monumentos do capital são
refinos culturais. Civilização!
Recentemente na história
brasileira, o monumento Eldorado
Memória, cujo projeto e doação
de recursos do próprio Oscar Niemeyer para homenagear os dezenove sem-terra mortos num massacre de Eldorado de Carajás, foi
destruído depois de duas semanas
de sua inauguração por latifundiários da região. Apesar do apoio dos
movimentos de defesa dos direitos
humanos, prefeitura de Marabá e o
Governo Federal.
O monumento Eldorado
Memória, uma placa de concreto

retangular de quatro metros com o
desenho de um ancinho ao centro,
segurado por uma mão e posto a
frente de dois olhos abertos, com a
palavra de ordem “A terra também
é nossa”, acompanhada da denúncia:
“Testemunhamos para contar
a nossos filhos e suas gerações:
Governava o Brasil em 17
de abril de 1996, dia do massacre,
o presidente Fernando Henrique
Cardoso. Era Governador do Pará
o Dr. Almir Gabriel, que determinou a operação.Deu ordem de tiro
o Cel. Mário Colares Pantoja [...]”
No entanto, nem se cogitou a
possibilidade de reerguê-lo diante
de um ato tão violento.
Outro memorial que sofreu
da mesma sina, foi o memorial
Nove de Novembro, também concebido por Oscar Niemeyer em
memória dos três trabalhadores da
Cia Siderúrgica Nacional, mortos
pelo exército brasileiro, durante a
greve dos operários de 1968.
Ambos foram destruídos e
jamais reinaugurados, uma verdadeira pá de cal nos monumentos e
na memória de luta dos trabalhadores brasileiros. Portanto, destruir

monumento em memória da classe
trabalhadora, não possui nenhum
cuidado, nem indignação por parte
dos preservadores da memória histórica do Brasil.
Entretanto, monumentos que
glorificam a expansão bandeirante,
desbravador escravocrata deve ser
punido de forma exemplar. Enfim,
os monumentos dos oprimidos são
suas lápides. Os monumentos dos
oprimidos são seus corpos, como
marcas da violência, em estatísticas frias... Não existe dominação e
exploração sem o controle dos corpos e seus territórios. Seus corpos
foram/são memórias da violência:
marcas dos estupros, açoites, castigos, marcas de ferro em brasa, coleiras de correntes, mordidas de cães,
cacetetes, tiros à queima-roupa.
Corpos dóceis, disciplinados e
matáveis. Corpos efêmeros! Corpos
que, para o fato existirem, precisam
resistir. Enfim, quem deseja Borba
Gato de pé defende que a barbárie
não acabe nunca....

Também, em memória, aos
Corpos-monumentos da chacina
de Eldorado dos Carajás da Página
do MST:
“1. ALTAMIRO RICARDO
DA SILVA, 42 anos, casado, agricultor, filho de Juventino da Silva e
Filomena Maria da Silva. O laudo
cadavérico comprovou que sua execução ocorreu após ter caído ao solo
em virtude dos disparos recebidos
nas pernas.
2. ANTONIO COSTA DIAS,
27 anos, casado, filho de Conceição
Alves de Souza (não consta o nome
do pai). Morreu com dois tiros no
peito.
3. RAIMUNDO LOPES
PEREIRA, 20 anos, solteiro, (não
consta a filiação). Morreu com três
tiros, dois na cabeça e um no peito.
Havia marcas de tentativa de defesa.
4. LEONARDO BATISTA DE
ALMEIDA, 46 anos, casado, filho de
Raimundo de Souza e Luiza Batista.
Morreu devido a agressão no rosto
de algum instrumento pérfuro-cor“Corpos-monumentos de 09 tante (faca, punhal, etc).
de novembro de 1988:
5. GRACIANO OLIMPIO DE
SOUZA (BADÉ), 46 anos, casado,
William Fernandes Leite, (não consta a filiação). O laudo
Valmir Freitas Monteiro e Carlos cadavérico descreve a morte como
Augusto Barroso.”
decorrente de tiro na cabeça. Foram
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Edward Colston, de 1895, teve o
mesmo destino no porto em Bristol - Reino Unido.
Portanto, a questão nunca foi
a ação violenta de destruir monumento, mas ao contrário, a destruição dos monumentos certos.
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FENOMENOLOGIA DA EMPATIA EM
EDITH STEIN *
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

C

omo é sabido, o
texto de Edith
Stein sobre a
emp at i a é o
seu trabalho de
doutorado, obtido em 1916. Nesse
texto temos que, para ela, o ser
humano é interpretado como ser
estratificado e complexo, unitário
mas complexo e, sobretudo, estratificado, havendo a possibilidade de
uma harmonia entre esses diversos
componentes do homem, harmonia
entre elementos que aparentemente
seriam contrapostos. Existe, para
começar, uma tripartição na unidade, entre corpo, alma e espírito.
Um e muitos convivem no interior
de cada ser humano: uma estrutura
unitária e a multiplicidade dos seus
aspectos.
O outro é um ser humano
semelhante a mim. Qual evidência
tenho de que me é semelhante? Se
percebo com os olhos eu vejo um
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Ceará (UECE). Ex-Professor Doutor de Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
corpo, algo de material. Se eu parar
nessa experiência aquela pessoa e
o corpo são físicas, mas têm uma
diversidade. Que vivência me permite dizer isso? A da empatia, pois
ela significa que reconhecemos que
outro é semelhante a mim enquanto
ser (psico)físico e, também, espiritual. Existem, portanto, duas vivências básicas aqui: aquela perceptiva
e a da empatia. Esta última me diz
que o corpo não é semelhante a
mim, mas é como eu, uma pessoa.
Esta é a base da inter-subjetividade.
Como posso comportar-me
perante uma pessoa? Bem ou mal.
O que significa isso? Aqui aparece o
problema do amor e do ódio, como
também da violência. Perante uma
pessoa posso ter uma atração ou
uma repulsão, e a elaboração de
todos os atos físicos correspondentes ou correlatos. Sentimento quer
dizer consciência de ter uma relação
do sentir com outro. Sentimentos
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são afetos antagônicos, como os
de amor e ódio, atração e repulsão,
simpatia e antipatia. Uma pessoa
antipática pode ser objeto de um
amor, pois mesmo sendo odiável
nem por isso será, necessariamente
e sempre, também odiada. Ao odiá-lo, não reconheço o outro como
ser humano. E o amor, o que é,
então? O amor não é só simpatia,
mas se revela um sentimento espiritual, porque o conteúdo do amor
é o reconhecimento da alteridade
semelhante a mim não só enquanto
corpo dotado de uma alma, corpo
vivo (Leib – v. adiante), mas também, dotado dessa duplicação dela,
por reflexão, que tende ao infinito,
em verticalidade transcendente: o
espírito. Assim é que se eu quero ser
amado, pelo simples fato de desejá-lo, será não só com o corpo e a
alma, mas também pelo espírito,
como sempre que se tem presente o
desejo. A cada um desses modos de

nosso ser penso que corresponderia uma das formas de amor nomeadas pelos gregos na Antiguidade:
eros (corpo), philia (alma) e ágape
(espírito). Se este é o amor, quais são
os atos próprios a serem exercidos
frente à pessoa que amo? Buscar a
situação que desenvolve a pessoa,
permitindo que ela alcance estratos
mais profundos de seu ser e, também, mais elevados, dentre aqueles
que se formam pelo encontro das
personalidades humanas, resultando, sucessivamente, em famílias,
comunidades, associações, igrejas,
sociedades, Estados etc. É assim
que, em passagem extremamente
significativa do referido trabalho1,
Edith Stein exemplifica a diferença
entre o que seria uma vivência de
estratos mais profundos da nossa
personalidade, em comparação
com a de outros, mais superficiais,
comparando o sentimento de dor
pela perda de um objeto pelo seu

valor econômico com aquele pela
perda de um objeto que lembra uma
pessoa amada ou ainda pela própria
perda dessa pessoa, situando claramente cada sentimento desses em
estrato correspondentemente mais
profundo, em escala descendente,
do primeiro ao terceiro. E daí não
titubeará em afirmar que, assim
como ao sentimento corresponde
um ato teorético, que o constitui, poder-se-á atribuir um valor,
ao qual corresponda a verdade e
correção ou a falsidade e erro, em
decorrência do sentimento, sendo,
no caso, um sentimento mais verdadeiro, correto, logo, também, bom,
e porque não dizer, belo, aquele que
se situa no estrato mais profundo
daquela escala, já por ter como
objeto um outro ser, também espiritual, e não algum outro de natureza diversa, meramente material,
ainda que imantado de maneira fetichista por uma falsa espiritualidade,
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graças ao valor econômico - a respeito do fetichismo, nesse contexto,
a referência obrigatória é o célebre
capítulo inicial da obra de Karl
Marx, “O Capital”.
E. Stein, é bom lembrar, em
se tratando de uma santa da Igreja
Católica, quando desenvolvia tais
análises, o fazia do ponto de vista da
fenomenologia husserliana, e não
da religião, ou seja, busca evidenciar sua experiência em nível ontológico e metafísico. Isso quer dizer
que no seu estudo sobre a empatia
Edith Stein busca uma resposta
ao problema em sua correlação
com a consciência transcendental
imanente ao eu, centro da pessoa
humana, enquanto problema relativo ao significado do ser em geral.
Ora, existe em cada pessoa
um núcleo de identidade que nos
permite dizer que aquela pessoa
não pode ser confundida com
outra. Essa sua primeira produção

filosófica de fôlego está centrada em
aplicar a redução fenomenológica
a esse momento em que dois sujeitos são capazes de convergir tanto,
que a vivência de um é integrada na
experiência do outro. É disso que
se trata, no fenômeno da empatia,
fenômeno que vai mais além do que
o simples acordo em sintonia de
criaturas - este seria o nível da simpatia -, enquanto que aquele afeta o
núcleo mais íntimo da pessoa, seu
querer e sentir. Esta capacidade de
compreensão da experiência alheia
estaria na base da sociabilidade
humana, que decorre de podermos
compreender, conviver e estabelecer
relações intra-pessoais, sendo para
tanto, até onde lhe foi dado perceber naquele momento - o estudo
termina deixando esta questão em
aberto - indispensável o elemento
físico, corpóreo. O elemento que
veicula esta experiência não é o
Körper, inerte, mas o Leib, “corpo
vivo”, animado e, também, espiritualizado. Ela vai então investigar,
ao mesmo tempo, a verdadeira
essência da empatia e qual seja o
momento empático que caracteriza
a relação intersubjetiva.
Na relação empática
sinto a existência de outro
ser humano, como eu2, sendo

mesmo o que vai me permitir sentir-me, tal como ele, um eu. É uma
apreensão de semelhança e não de
identidade: eu percebo que somos
dois, que o outro não é idêntico,
mas semelhante a mim. Nessa relação, reconheço que o outro é “outro
como eu” e, procuro entender o que
há dentro desse outro¸ “sich DORT
EINfühlen”, sentir-se LÁ DENTRO
- há algo aí, portanto, de espacial,
topológico, sendo que se trata de
um espaço interior. É aqui que se
coloca a grande pergunta sobre o
ser humano: o que significa que o
outro é como eu um ser humano?
Para enfrentar devidamente uma tal
questão é preciso uma tomada de
posição espiritual e ética, que nos
dê acesso à dimensão em que possamos reconhecer verdadeiramente
que estamos diante de outro ser
humano, ainda que não me agrade
em nada o que ele venha a fazer,
inclusive quando caracterizamos
como sendo algo “desumano”, violento, pois só o humano pode vir a
cometer tais violações e a violência a
que correspondem, decepcionando
expectativas em relação ao que seria
exigível em face – literalmente, para
dizermos com Lévinas – de um
outro como de si mesmo. A empatia
representa, portanto, um particular
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e profundo aspecto da
análise da subjetividade e enfatiza
o problema da comunicação entre
o “eu” e o “tu”, que em uma relação
mundana nos permite atingir de
modo mais pertinente do que pela
idealização de transcendências os
mais altos estratos da espiritualidade, em perspectiva convergente
com aquela notoriamente desenvolvida por Martin Buber, na célebre
obra publicada em 1923, “Eu e tu”.3
Edith Stein vai então orientar
sua pesquisa na análise das modalidades de atuação do processo empático e sobre o fundamento daquilo
que empaticamente nos é dado e
afirma ser sua tarefa principal a “de
considerar o problema em si mesmo
e de investigar a sua essência”, já que
“a empatia não se deixa sistematizar em um dos compartimentos
existentes da psicologia e requer
que seja estudada na sua essência”.
Na análise da empatia, em outras
palavras, ela quer responder à pergunta: o que significa “tomar conhecimento da vivência do outro?”.
Para nossa filósofa, a empatia é muito mais do que perceber
o sentir do outro como próprio,
pois é reviver as ações e os sentimentos do outro, é sentir com ele.
É, numa linguagem mais simples,

um comum sentir com o outro, o
Mitgefühl, desde que ele não se traduza apenas como compaixão, mas
de modo mais literal mesmo, como
um “sentir com” que permaneça
uma vivência originária, própria4,
por ser a capacidade, intelectiva,
espiritual, de compreendê-lo, de
saber partilhar com ele pensamentos e emoções em diferentes situações. A empatia pode ser considerada, ainda, como a capacidade
de penetração afetiva e de saber
se colocar no lugar do outro sem
perder a própria individualidade;
é uma especial percepção do eu
em relação ao tu e um saber sobre
o outro.5 É a possibilidade de um
conhecimento da alteridade e da
subjetividade cuja existência, em
sede teórica, é compreendida como
“fonte de conhecimento da experiência vivida pelo outro, enquanto
experiência de sujeitos estranhos”.
Mas tal experiência, enfatizemos,
é vivida de modo originário por
aquilo que é inerente à forma e de
modo não originário por aquilo que
é relacionado ao conteúdo - por
exemplo, na compaixão -, enquanto
que tal experiência nos é dada pelo
fato de tomar consciência de que há
o outro através de uma relação. A
relação empática propicia troca de

experiências e enriquece a interioridade dos seres em comunicação,
proporciona a descoberta de valores
que podem ser reconhecidos numa
interação produtiva, como adiante
será explicitado.
Para entender a empatia
é necessário considerar “qual o
mecanismo psicológico que se
coloca em ação no âmbito da vivência da empatia e, em que modo o
indivíduo, nas várias fases do seu
desenvolvimento, conhece este
mecanismo”. As investigações fenomenológicas das teorias genético-psicológicas da empatia conduzem
Edith Stein a verificar a utilidade
das mesmas para a compreensão
da natureza do ato empático, do
desenvolvimento do seu processo
de atuação, da sua consumação e
como é vivido na sua máxima plenitude. Afirma que, não obstante
seja difícil ultrapassar as barreiras
da nossa individualidade, nas quais
estamos prisioneiros, todavia, com
o “subsídio da empatia” - e este é
o papel importante, fundamental
mesmo, que a empatia desempenha no âmbito do conhecimento -, é
possível compreender a consciência
do outro e colher o fenômeno “da
experiência vivida” na sua essência. Por isso, o ato empático no seu
31

aspecto fundamental de experiência intersubjetiva “se transforma em
condição de possibilidade de um
conhecimento do mundo exterior
existente”.
Nos seus escritos, portanto, o
conceito de pessoa humana é analisado por meio da estrutura das
vivências, ou seja, mais especificamente, da empatia e dessa análise
resulta estar a pessoa que somos
constituída de três dimensões:
corpórea, psíquica e espiritual. A
corporeidade é, para Edith Stein, o
“ponto zero de orientação”6, a linha
de demarcação que separa o mundo
interior do mundo exterior, cada um
com seu próprio espaço e, também,
temporalidade(s), tal como será
investigado por uma amiga muito
próxima de Edith Stein, em todos os
sentidos, Hedwig Conrad-Martius.7
A existência da corporeidade, da psique e do espírito no ser
humano é confirmada pelo “conhecimento do outro” que, por sua vez,
passa pela sensibilidade originada
pelas conexões psíquicas e pelas
motivações espirituais.8
Para Edith Stein, é tarefa da
antropologia investigar a humanidade concreta e a estrutura constitutiva de ser humano tal como ela
se apresentava na realidade da vida.

Daí ela vai afirmar que as ciências
da natureza faliram porque não
conseguiram fundamentar o significado de que se revestem as formas sobre-individuais, como raça
e humanidade - um problema que
ainda nos acomete, dramaticamente, e cada vez mais, nos dias que
correm. “É tarefa da ciência do espírito empírica, e como tal, orientada
ao indivíduo concreto, compreender do ponto de vista espiritual as
raças, as tribos, os povos partindo
das suas peculiaridades”9. Daí
que outro aspecto importante das
análises steinianas sobre a pessoa
humana refere-se à necessidade de
estudar a relação do indivíduo com
essas formas sobre-individuais, tais
como a família, a comunidade e o
Estado às quais pertence.10 Para
ela, estes são como que estratos de
formações espirituais que se sobrepõem, assim como também compõem as pessoas, as quais possuem,
por outro lado, igualmente em seu
interior, muitos outros estratos, que
não são propriamente seus, mas
do tipo a que pertencem, e que lá
estão para serem descobertos, pelo
desenvolvimento espiritual em
empatia com os outros - uma percepção que o estudo do antropólogo
Pedro de Niemeyer Cesarino sobre

os marubos demonstra estar presente no que denomina a poética
do xamanismo amazônico.11
Do que se trata, então é de
estudar a estrutura do ser humano e
sua inserção nas formas e “nas regiões” do ser às quais pertence.12 Para
tanto, há de se compreender a estrutura eidética do ser humano, da sua
relação com os reinos da natureza
(inorgânico, planta, animal) e com o
princípio de cada coisa, bem como
a origem metafísica da essência do
ser físico, psíquico e espiritual no
mundo; das forças e das potências
que agem nele e sobre as quais age;
das direções e das leis fundamentais
do seu desenvolvimento biológico,
psicológico, espiritual e social.
Uma característica comum
entre os fenomenólogos pioneiros,
como Edith Stein, era a frequente
comparação entre o mundo inanimado e aquele animado (vegetal,
animal e humano). Husserl e seus
discípulos não negavam a validade
das ciências da natureza e das investigações físico-matemáticas, até por
ser essa a sua proveniência intelectual. O grande esforço da escola
fenomenológica, sobretudo em seus
primórdios, consistia em não reduzir a pesquisa sobre a “natureza” à
“ciência da natureza”, dedicando-se
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a um estudo autônomo da “filosofia da natureza”. Esse tema, recorrente em Husserl, Conrad-Martius e
Scheler, dentre outros, está também
presente em Edith Stein, embora
ela dependesse bastante, nesse
aspecto, dos auxílios do seu professor e da sua muito próxima amiga,
primeiramente referidos. Mas tal
dependência não é, todavia, uma
simples repetição e sim uma apropriação teorética consciente, como
ela demonstra na primeira parte do
livro “Introdução a filosofia” e nos
capítulos III, IV, V, VI da obra “A
estrutura da pessoa humana”.13
Edith Stein, nos seus estudos
sobre a origem das ciências humanas, estabelece interligações entre
a filosofia, a psicologia, a história,
sociologia, religião e a fenomenologia. No reexame dos grandes temas
fenomenológicos localizados no
debate da história da filosofia ocidental e na interpretação do ser
humano, depara-se com os limites
das ciências empíricas, preocupadas
apenas com a análise quantitativa
da realidade. Falando das ciências
humanas, mostra a necessidade de
analisar o mundo dos valores com
“olhos abertos” e considerar os
limites das ciências denominadas
exatas e exorta, ao mesmo tempo,

para não ficarmos aprisionados em
determinismos.14
Para Edith Stein, a fenomenologia contribui também para divisar com criticidade os valores e os
limites das ciências do espírito (psicologia, antropologia, sociologia,
história etc.), reduzidas pelo positivismo nas primeiras décadas do
século XX a explicações fisicalistas.
Tais contribuições abrem caminhos
para reconsiderar o sujeito humano
em seu caráter essencial. Partindo
da ideia de que o ser humano é
capaz de colher o sentido das coisas, insiste na necessidade de adotar uma metodologia que possibilite
evidenciar essa experiência original,
a fim de que nos compreendamos
como um ser cumulativamente
espiritual, social, histórico, comunitário e cultural.15 “O mundo do
ser humano é um mundo espiritual
pluriforme feito de pessoas individuais e de comunidades, de formas sociais e de obras espirituais.
Ele está neste, olha dentro dele e é
nele que se dá sua existência e sua
humanidade”.16
A pessoa é o sujeito da vida
espiritual, centro de ações, qualitativamente determinada em modo
único em seu gênero. Há na pessoa
a existência de um “núcleo pessoal”

onde o “eu” examina todos os âmbitos da vida e é capaz de comparar a
experiência do próprio com outras
experiências. O ser humano experimenta a existência e a humanidade nos outros, mas também em
si mesmo, por empatia. Em tudo o
que vivencia, faz também experiência de si mesmo, tendo esta uma
anterioridade em relação a qualquer
outra. A experiência que se faz de
si mesmo é totalmente diferente
das outras, podendo muito facilmente ser ocultada por elas e nelas.
A percepção externa do próprio
corpo, por exemplo, sendo parcial
e deficiente, não é a melhor via de
acesso à experiência do próprio eu.
O corpo certamente é percebido
exteriormente, mas essa não é a
experiência fundamental, inclusive
porque se funde com a percepção
da interioridade, com a qual eu
sinto o corpo vivente e sinto a mim
mesmo nele. Isto implica que eu
seja consciente do meu eu, não só
do meu corpo vivente, mas de todo
o eu corpóreo-anímico-espiritual.
A existência do homem está aberta
para si mesmo, mas com isto está
aberta também para o exterior e é
existência aberta, isto é, pode conter
em si o mundo.17
É importante observar que a
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evidência autêntica da experiência
em sua modalidade unitária - cujo
horizonte está sempre aberto ao
desconhecido - emerge enquanto
pressuposto tanto do conhecimento
científico quanto do conhecimento
concreto do dia a dia. Para se chegar a um conhecimento profundo
do ser humano, esse ser de profundidade, singular, como o entende
Edith Stein na tese sobre a empatia
- onde também define o eu puro,
em crítica velada ao seu mestre
Edmund Husserl, como pertencente à superfície, universal que
é -, faz-se necessária uma investigação existencial. Esse processo
demanda interesse e moralidade
por parte do investigador, porque
o conhecimento evidenciado será
mais autêntico na medida em que
esse constitua sentido para quem
procura investigar a estrutura do
ser humano, e o investigador vai
ganhando em profundidade e, logo,
aperfeiçoando-se, transformando-se, ao longo da investigação, de um
modo que deixou de ser usual nos
tempos de predomínio da abordagem tecnocientífica, mas que necessita urgentemente ser recuperada,
como irá conclamar Husserl, ao
final de sua vida dedicada à filosofia,
nos textos reunidos em Die Krisis

der europäischen Wissenschaften
und die tranzendentale Phaenomenologie.18 Nesse sentido, é fundamental considerar qualquer objeto
de estudo também enquanto sujeito,
pois só o é, um objeto, para sujeitos
que o tomem e consideração.
Na tese sobre a empatia, Edith
Stein atribui a Edmund Husserl o
grande mérito de nos permitir um
tal reconhecimento, levando-a a se
valer do conceito de “pessoa”, de
venerável tradição teológica,19 para
a compreensão dos sujeitos a nós
estranhos, ou seja, da alteridade,
uma transcendência outra, diversa
da que percebemos sermos, mantendo-se como tal, no entanto, similar, ao tempo em que nos reporta
àquela ainda mais radicalmente
outra, a que podemos referir como
a de Deus – daí ter Edith Stein referido, em carta a Roman Ingarden
(que teve como discípulo, orientado no doutorado, seu conterrâneo
Karol Woytila, o Papa João Paulo II,
hoje São João Paulo II, o qual, por
sua vez, foi quem canonizou Edith
Stein), de 20 de fevereiro de 191720,
que sua análise filosófica em torno
do conceito de pessoa necessariamente convergiria para considerações sobre Deus, sendo o que
também permitiria compreender

a história, prenunciando o que
depois desenvolverá em sua obra
Beiträgen zur philosophischen
Begründung der Psychologie und
Geisteswissenschaften. 21
Concluindo, temos que Edith
Stein se vale de noções desenvolvidas por Husserl acerca dos elementos constitutivos da pessoa: Körper
(corpo material), Leib (corpo animado), Seele (alma), Geist (espírito). Recorre à empatia porque,
graças a esta, a pessoa humana se
abre aos outros para estreitar amizades, compor uma família, construir
uma comunidade popular, social,
estatal e, finalmente, mundial: a
humanidade.
Para compreendermos o
conceito de empatia e mesmo a
sua aplicação na prática cotidiana
é indispensável conhecer a teoria
sobre a pessoa humana apresentada
pela filósofa. A pessoa humana é
concebida como um “Eu consciente
e livre” e é assim porque é responsável por seus atos e capaz de determinar sua vida em forma de ações
livres.22 A vida do “eu” é considerada no âmbito próprio da liberdade, e tanto como “ser individual”
quanto como “ser social” requer que
o estudo da mesma seja orientado
como complemento também da
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estrutura essencial da comunidade,
da sociedade e do Estado. O tema
da vida associada nos leva a lembrar de outro aspecto importante,
inerente à pessoa humana, tão caro
a Edith Stein: o itinerário formativo.
O sentido profundo desse itinerário encontra-se no conceito de processo, de atualização das potencialidades inscritas no “ser individual”.
Numa consideração geral,
finalizando a presente exposição,
vale lembrar, com José Luis Caballero Bono, em texto disponibilizado
na rede mundial de computadores,
intitulado “Ejes transversales del
pensamento de Edith Stein”, 23 que
o conceito mais importante da tese
doutoral de Edith Stein (por ele
traduzida e comentada), e mesmo
de seu trabalho como um todo,
não seria o de empatia, mas sim
o de espírito. A empatia é importante porque é a ratio cognoscendi
do espírito. Mas o espírito é a ratio
essendi da empatia. Esta última
só será possível por sermos um
ser espiritual, constitutivamente
aberto, em processo. Para Edith
Stein, o fato incontroverso de que
empatizamos, conforme já aludido
anteriormente, se converte em um
argumento contra a doutrina do
eu puro de Husserl, que para nossa

autora é um eu carente de qualidades, situado em um plano superficial dentre os diversos estratos que
integram a pessoa. Desta maneira,
dois eus puros se distinguiriam
apenas quantitativamente, uma
distinção puramente numérica,
como a que existe entre dois pontos geométricos, sendo que ao eu
que sou, encarnado, corresponde,
espacialmente, o número zero.24
Ora, a empatia é a prova de que nos
distinguimos qualitativamente, porque as vivências de vocês são suas e
ainda quando estejam em mim graças à empatia, não são nem nunca
serão minhas, pois jamais me porei
na posição de vocês para vivenciar
o que vivenciam. Por outro lado,
temos aqui duas consequências de
grande importância dessa limitação,
sendo a primeira em relação ao que
vivencio como reflexo do que empatizei como vivenciado por outro e
a segunda que posso empatizar - e,
logo, a partir daí, ter novas vivências
- com a externalização espiritual de
outros humanos, em obras literárias
ou filosóficas, por exemplo, como
também com outros seres de tipos
distintos dos humanos, como animais e mesmo plantas. Quanto a
saber se podemos empatizar com
entidades desprovidas de corpo

físico, como seriam anjos ou o próprio Deus, Edith Stein conclui sua
tese pronunciando a respeito um
non liquet, o qual será revogado
em sua grande obra posterior, “Ser
finito e (ser) eterno”, escrita em
1936, já na cela de carmelita, contra
o enclausuramento maior do ser na
existência humana temporalmente
finita, promovido pelo então mais
destacado - e rebelde - discípulo de
Husserl, Martin Heidegger e seus
muitos acólitos, no âmbito do que
veio a se tornar uma nova dogmática filosófica, a ser urgentemente
revisada, para o que deve contribuir
a recuperação de concepções bem
menos consideradas até o momento,
como essas de Edith Stein e sua
amiga Hedwig Conrad-Martius,
não só na obra antes referida, como
também naquela sobre o ser (1957).
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ANÁLISE DO DISCURSO E A
FORMAÇÃO DISCURSIVA
FELIPE NEVES

O

presente trabalho pode
ser entendido
como um
e s f orç o n o
sentido de elucidar a noção-conceito de formação discursiva e sua
utilização pela Análise do Discurso
de linha francesa. Contudo se faz
necessária a diferenciação do sentido dado por Foucault (1969) da
reelaboração proposta posteriormente por Michel Pêcheux (1975)
alinhado ao pensamento marxista estrutural de Louis Althusser
(1970).
O termo “formação discursiva” (de agora em diante:
FD), aparece em 1969 com A
Arqueologia do Saber, fora
dos domínios da AD, nos
trabalhos de M. Foucault, a
partir de um vasto e fecundo
questionamento sobre as condições históricas e discursivas
em que se constituem os sistemas de saber. (COURTINE in
BARONAS, 2020 p 59).
A obra do Michel Foucault
pode ser pensada em 3 períodos,
um primeiro, que ficou conhecido
como Arqueologia, onde insere-se

este trabalho, uma segunda a qual
pertence talvez a obra mais conhecida Vigiar e Punir (1975), pensada
com uma Genealogia do Poder, com
influências declaradamente nietzscheanas e uma terceira e última
fase, que seria a da ética do cuidado
de si, que contempla os trabalhos
sobre a História da Sexualidade
(1976-1984).
Em seu trabalho A Arqueologia do Saber (1969), que encerraria
a primeira fase, empenha-se para
sistematizar o pensamento que aplicou nas suas três primeiras obras,
História da Loucura (1961), ainda
em um contexto de doutoramento,
Nascimento da Clínica (1963) e As
Palavras e as Coisas (1966). Não
se trata de um método ou de uma
teoria (que para o autor estariam
demasiadamente ligados a uma
disciplina), consiste-se mais para o
detalhamento de um procedimento.
Para ele, a arqueologia trata precisamente de um procedimento, de
uma forma de lidar com as questões
estudadas.

se puder descrever,
entre um certo número de
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso
em que entre os objetos, os
tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas,
se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações),
diremos, por convenção, que
se trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2008,
p.47)

Note-se a ideia de dispersão e
não de acumulação para delimitar
o sentido de formação discursiva,
que pode ser entendido em outras
palavras como o conjunto de regras
que possibilitam a emergência de
um discurso. Uma característica
da escrita de Foucault é ser mais
abstrata e não dar uma definição
fechada, consolidando assim um
sentido único para alguns dos seus
principais conceitos como epistemologia1, dispositivo ou mesmo
FORMAÇÃO DISCURSIVA
poder.
[...] a noção de forUma primeira formulação
mação discursiva dá condeste conceito pode ser definida
tinuidade ao projeto de As
palavras e as coisas, que,
como:
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juntamente com a noção de
episteme, procurava explicar
como dois discursos podiam
ser contemporâneos e quais
eram as correlações entre,
por exemplo, o discurso da
gramática e o da economia.
Foucault já supunha que no
interior de uma episteme os
enunciados constituíam uma
rede que atravessava as fronteiras disciplinares. (ROSOFF
in BARONAS, p,131)

CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO E A
FORMAÇÃO IDEOLÓGICA

tem o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa;
a mesma declaração pode ser
uma arma temível ou uma
comédia ridícula segundo a
posição do orador e do que
ele representa, em relação ao
que diz. Um discurso pode ser
um ato político direto ou um
gesto vazio, para ‘dar o troco’,
o que é uma outra forma de
ação política. (PÊCHEUX IN
GADET, 1997 P.109)
Posteriormente Pêcheux reelabora o conceito de formação discursiva como uma forma de resolver os problemas das condições de
produção.

No início do desenvolvimento
da Análise do Discurso o conceito
de Condição de Produção do Discurso de Michel Pêcheux (1969)2 foi
de grande importância por atribuir
ao conceito (CP), não ao sujeito,
a produção de suas falas, assim, o
sujeito não seria mais a fonte do
discurso, mas um efeito da ideologia, concepção retirada de AlthusApesar do conceito, não estar ser onde os indivíduos interpelados
diretamente ligado à prática da pela ideologia tornam-se sujeitos.
Análise do Discurso, cabe ressaltar
que, em comparação, a formação
Um discurso é sempre
discursiva estaria em um nível antepronunciado a partir de conrior ou “abaixo” da episteme:
dições de produção dadas:
[...] ela se relaciona com
por exemplo, o deputado pero conceito de formação ideoEm um nível abaixo —
tence a um partido político
lógica e interdiscurso: a formas sempre em um espaço/
que participa do governo ou
mação discursiva é aquilo que
tempo definido — a formaa um partido da oposição; é
afirma o que se pode dizer
ção discursiva refere-se à
porta-voz de tal ou tal grupo
dentro de uma formação
densa rede de enunciados que
que representa tal ou tal inteideológica dada e é definida
entretém estreitas relações de
resse, ou então está ‘isolado’
através dos interdiscursos
repetição, de deslocamento
etc. Ele está, pois, bem ou
que lhe dão possibilidade de
ou de reviravolta polêmica.
mal, situado no interior da
existência. Por fim, o conceito
(ROSOFF in BARONAS,
relação de forças existentes
implode na terceira fase da
p,132)
entre os elementos antagoAD. (SIQUEIRA 2017 P. 39)
nistas de um campo político
É o que possibilita a emergêndado. O que diz, o que anunCada vez mais distante de
cia dos enunciados.
cia, promete ou denuncia, não Foucault, Pêcheux (1975) diz que
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“As formações ideológicas coma existência de uma relação
portam necessariamente como um
conflituosa entre o marxismo
de seus componentes uma ou várias
e as ideias de Michel Foucault,
formações discursivas interligadas
nem sempre ficaram muito
que determinam o que pode e deve
claras. (BARONA, 2005, p. 1)
ser dito[...]”, considerando as formações discursiva como parte das
Apesar desta afirmação
formações ideológicas.
Roberto Leise Baronas em seu
artigo Formação discursiva: vale a
F I M DA F OR M AÇ ÃO pena lutar por ela (2005), acredita
DISCURSIVA?
na possibilidade de uma reinterpretação do conceito de formação disPara Pêcheux a reelaboração cursiva a partir de referências como
do conceito de formação discursiva Bakhtin e Maingueneau.
baseada nas condições de produção
serviu-lhe para o objetivo da criação
[...] acredito que seja
de uma teoria do discurso materiapossível pensar numa articulista. Porém em trabalhos postelação entre formação discurriores como Discurso, estrutura
siva e o conceito de gênero do
ou acontecimento, de 1983 (ano da
discurso, visto que essa artimorte do autor), o conceito de autoculação possibilita mostrar
ridade (o papel do outro), ganha
que uma formação discurcada vez mais destaque e o conceito
siva possui uma autonomia
dependente tanto das instide discurso assume uma característica de instabilidade radical.
tuições a partir das quais é
produzida, quanto do gênero,
[...]um de seus conceiisto é, aquilo que pode e deve
tos fundantes, o de formação
ser dito, sofre uma espécie
de regulação, de contrainte
discursiva, é abandonado no
início dos anos oitenta na
tanto do gênero discursivo
França. As razões para a sua
quanto do posicionamento
renúncia, que vão desde a
institucional dos sujeitos.
alegação do seu caráter emi(BARONA, 2005, p.6)
nentemente taxionômico até
Neste artigo, Barona, também
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propõem uma dupla paternidade para a formação discursiva,
de maneira oposta a narrativa da
“apropriação” de Pêcheux do conceito de Foucault. Seu último livro
Análise de discurso: apontamentos para uma história da noção-conceito de formação discursiva.
(BARONAS, 2020) organiza textos
de importantíssimos autores para o
tema, incluindo o próprio Pêcheux
e serviu como uma espécie de guia
para a argumentação presente neste
trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo deste
trabalho foi o de elucidar as relações que o conceito de formação
discursiva tem dentro do campo de
pesquisa da Análise do Discurso de
linha francesa, apontando para seu
surgimento e posterior desenvolvimento. Contudo acredita-se que
para um estudo mais aprofundado
do tema se faz necessário uma análise mais pormenorizada de diferentes conceitos como os de enunciado,
sujeito, interdiscurso... assim como
as especificidades das aplicações
dos conceitos como condições de
produção e formação ideológicas
que mereceriam e necessitariam de

um espaço maior do que os limites
GADET, F. HAK, T. (Org.).
propostos para esse trabalho.
Por Uma Análise Automática do
Discurso: Uma Introdução à Obra
de Michel Pêcheux. 3ª Ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997
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Análise Automática do Discurso
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(Org.). Por Uma Análise Automática do Discurso: Uma Introdução
à Obra de Michel Pêcheux. 3ª Ed.
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"A satisfação intelectual não me basta... a ação me faz
... Sonhe, tenha até pesadelo se necessário for, mas sonhe. ... S
tenha até pesadelo se necessário for, mas sonhe. ... Sonhe,
até pesadelo se necessário for, mas sonhe. ...
Patrícia Rehder Galvão - PAGU
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100 ANOS DE RUA
JOAO PEDRO ROSSETTI TOGNONATO

E

ste triste ano
marca uma data
importante, mas
que não deve ser
l e mbr a d a p or
diversos fatores. Há um século
morria o cronista carioca, João
do Rio, responsável por descrever
as ruas da cidade como ninguém.
Sua dupla convivência – no mundo
acadêmico e no ambiente popular
– lhe permitiu tecer relatos magistrais sobre a vida das pessoas, com
causos pitorescos e situações cinematográficas que podiam ser vistas
como inverossímeis por aqueles que
levam uma vida padrão. Os hábitos
dos cocheiros, o simbolismo das
tatuagens, as casas de ópio, o cotidiano dos mendigos, dos ladrões e
das prostitutas ganhavam toques de
literatura sob a pena do escritor.
João do Rio fez parte de um
movimento que só seria nomeado
nos anos 60 – o New Journalism
– e que os próprios americanos
foram resgatar em John Hershey
e em Harper Lee, ambos autores
dos anos 40. Mas, quando paramos
para pensar, sobre essa história
de pioneirismo, sempre encontramos alguém que já iniciou a coisa
antes. Balzac escreveu um romance
sobre o jornalismo: o antológico
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“Ilusões Perdidas”, no século XIX,
e lá, existe não só um retrato fiel da
vida parisiense, como um exemplo
claro de New Journalism; quando
o protagonista, Luciano de Rupembere, aspirante a poeta, escreve sua
primeira reportagem, uma crítica
teatral, repleta de recursos vilipendiados nas melhor redações. Indo
mais atrás – quer dizer, beeeem
mais atrás – podemos encontrar
até em Hipócrates situações de New
Journalism, o que exclama para o
mundo uma lição básica: será que
o pioneirismo não é também uma
questão de poder?
João do Rio fez New Journalism num país de terceiro mundo,
com desigualdade social escancarada e poucos recursos; era filho
de uma dona de casa e de um professor de matemática amante dos
ideais positivistas. Pode estudar
num bom colégio, onde demonstrou dotes para a literatura logo
cedo. Com 17 anos, teve um de
seus texto publicados no jornal de
Alcindo Guanabara, O tribunal.
Dois anos depois já escrevia para
diversos periódicos cariocas, como
O Paiz, O Dia, o Correio Mercantil e
O Coió. Mas seus dotes etnográficos
foram apresentados em 1904, com
uma série de reportagens intituladas

“As Religiões no Rio”, onde descreveu os cultos de matriz africano em
vigência no Rio de Janeiro.
Seu livro mais famoso, contudo, chama-se “A Alma Encantadora das Ruas”; um retrato pleno e
fiel da vida urbana carioca. Trata-se
de uma série de crônicas e minirreportagens antecedidas por um
panegírico às Ruas, como se estas
não fossem obras arquitetônicas
– mas entidades metafísicas. “Eu
amo a Rua”, diz ele nas palavras que
abrem o livro, “Esse sentimento de
natureza toda íntima não vos seria
revelado por mim se não julgasse, e
razões não tivesse para julgar, que
este amor assim absoluto e assim
exagerada é partilhado por todos
vós”, conclui.
O autor separa o livro em
três partes. Na primeira, se preocupa com a cotidianidade: aquilo
que está presente diariamente, mas
passa desapercebido pelos nossos
olhos. Depois, vem a parte que fala
da miséria, dos mendigos, dos trabalhadores, das meninas pobres que
olham a vitrine das grandes lojas e
dos que dormem com fome. E, na
última seção, João do Rio submerge
na vida daqueles que são privados
da rua: os encarcerados, mostrando
hábitos e particularidades de uma

parcela da sociedade impossibilitada de viver o espaço público.
Talvez, reviver João do Rio
nos dias de hoje, seja um ato angustiante – afinal, ele escreve sobre as
ruas, justamente aquilo que estamos
privados. A rua tornou-se vazia.
Não oferece nada mais do que um
caminho para ir ou voltar. Um mero
instrumento – ou pior, um local
hostil. E se não nos atentarmos para
a rua, quando tudo isso acabar, é
possível que ela permaneça desse
modo; pois sua atuação na vida e
na inspiração de cada brasileiro é
tão potente quanto sutil. Se João do
Rio estivesse vivo para dizer qual
foi a maior perda nesses tempos
de pandemia, certamente diria que
foi a presença das ruas em nossas
vidas – “a musa que viceja nos becos
e rebenta nas praças, entre o barulho da populaça e a ânsia de todas
as nevroses...”
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A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS
JOÃO DO RIO
This is a sensible book. This is
a book to improve your mind. I do
not tell you all I know, because I do
not want to swamp you with
knowledge...
Jerome K. Jerome
A
João Ribeiro

E
/A RUA

u amo a rua. Esse
sentimento de
natureza to da
íntima não vos
seria revelado por

mim se não
julgasse, e razões não tivesse
para julgar, que este amor assim
absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos
irmãos, nós nos sentimos parecidos
e iguais; nas cidades, nas aldeias,
nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a
lei e a polícia, mas porque nos une,
nivela e agremia o amor da rua. É
este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que,
como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma,
tudo varia — o amor, o ódio, oegoísmo. Hoje é mais amargo o riso,
mais dolorosa a ironia, Os séculos
passam, deslizam, levando as coisas
fúteis e os acontecimentos notáveis.
Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua.
A rua! Que é a rua? Um cançonetista de Montmartre fá-la dizer:
Je suís la rue, femme
êternellement verte,
Je n’ai jamais trouvé

d’autre carrière ouverte
Sinon d’être la rue, et,
de tout temps, depuis
Que ce pénible monde
est monde, je la suis...
A verdade e o trocadilho! Os
dicionários dizem: “Rua, do latim
ruga, sulco. Espaço entre as casas
e as povoações por onde se anda
e passeia”. E Domingos Vieira,
citando as Ordenações: “Estradas e
rua pruvicas antiguamente usadas
e os rios navegantes se som cabedaes que correm continuamente
e de todo o tempo pero que o uso
assy das estradas e ruas pruvicas”. A
obscuridade da gramática e da lei!
Os dicionários só são considerados fontes fáceis de completo
saber pelos que nunca os folhearam.
Abri o primeiro, abri o segundo,
abri dez, vinte enciclopédias, manuseei in-folios especiais de curiosidade. A rua era para eles apenas um
alinhado de fachadas por onde se
anda nas povoações.
Ora, a rua é mais do que isso,
a rua é um fator da vida das cidades,
a rua tem alma! Em Benares ou em
Amsterdão, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a
rua é a agasalhadora da miséria. Os
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desgraçados não se sentem de todo
sem o auxílio dos deuses enquanto
diante dos seus olhos uma rua abre
para outra rua. A rua é o aplauso
dos medíocres, dos infelizes, dos
miseráveis da arte. Não paga ao
Tamagno para ouvir berros atenorados de leão avaro, nem à velha Patti
para admitir um fio de voz velho,
fraco e legendário. Bate, em compensação, palmas aos saltimbancos que, sem voz, rouquejam com
fome para alegrá-la e para comer.
A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A
rua é a transformadora das línguas.
Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para enclausurar expressões;
os prosadores bradam contra os
Cândido. A rua continua, matando
substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos
dicionários as palavras que inventa,
criando o calão que é o patrimônio
clássico dos léxicons futuros. A rua
resume para o animal civilizado
todo o conforto humano. Dá-lhe
luz, luxo, bem-estar, comodidade e
até impressões selvagens no adejar
das árvores e no trinar dos pássaros.
A rua nasce, como o homem,
do soluço, do espasmo. Há suor
humano na argamassa do seu

calçamento. Cada casa que se
ergue é feita do esforço exaustivo de
muitos seres, e haveis de ter visto
pedreiros e canteiros, ao erguer as
pedras para as frontarias, cantarem,
cobertos de suor, uma melopéia tão
triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos
essa miséria da criação, e por isso
é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras
humanas. A rua criou todas as blagues todos os lugares-comuns. Foi
ela que fez a majestade dos rifões,
dos brocardos, dos anexins, e foi
também ela que batizou o imortal
Calino. Sem o consentimento da
rua não passam os sábios, e os charlatães, que a lisonjeiam lhe resumem a banalidade, são da primeira
ocasião desfeitos e soprados como
bolas de sabão. A rua é a eterna
imagem da ingenuidade. Comete
crimes, desvaria à noite, treme com
a febre dos delírios, para ela como
para as crianças a aurora é sempre
formosa, para ela não há o despertar
triste, quando o sol desponta e ela
abre os olhos esquecida das próprias
ações, é, no encanto da vida renovada, no chilrear do passaredo, no
embalo nostálgico dos pregões —
tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o

céu e com os anjos...
A rua faz as celebridades e as
revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto
urbano, em cada detalhe, em cada
praça, tipo diabólico que tem dos
gnomos e dos silfos das florestas,
tipo proteiforme, feito de risos e
de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e
de inédita filosofia, tipo esquisito
e ambíguo com saltos de felino e
risos de navalha, o prodígio de uma
criança mais sabida e cética que os
velhos de setenta invernos, mas cuja
ingenuidade é perpétua, voz que
dá o apelido fatal aos potentados
e nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e
pode rir, francamente, depois de ter
conhecido todos os males da cidade,
poeira d’ouro que se faz lama e torna
a ser poeira — a rua criou o garoto!
Essas qualidades nós as
conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia da rua não
basta gozar-lhe as delícias como
se goza o calor do sol e o lirismo
do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo
desejo incompreensível, é preciso
ser aquele que chamamos flâneur
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e praticar o mais interessante dos
esportes — a arte de flanar. É fatigante o exercício?
Para os iniciados sempre foi
grande regalo. A musa de Horácio,
a pé, não fez outra coisa nos quarteirões de Roma. Sterne e Hoffmann
proclamavam-lhe a profunda virtude, e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando. Flanar! Aí
está um verbo universal sem entrada
nos dicionários, que não pertence
a nenhuma língua! Que significa
flanar? Flanar é ser vagabundo e
refletir, é ser basbaque e comentar,
ter o vírus da observação ligado ao
da vadiagem. Flanar é ir por aí, de
manhã, de dia, à noite, meter-se
nas rodas da populaça, admirar o
menino da gaitinha ali à esquina,
seguir com os garotos o lutador do
Cassino vestido de turco, gozar nas
praças os ajuntamentos defronte das
lanternas mágicas, conversar com os
cantores de modinha das alfurjas da
Saúde, depois de ter ouvido dilettanti de casaca aplaudirem o maior
tenor do Lírico numa ópera velha e
má; é ver os bonecos pintados a giz
nos muros das casas, após ter acompanhado um pintor afamado até a
sua grande tela paga pelo Estado; é
estar sem fazer nada e achar absolutamente necessário ir até um sítio

lôbrego, para deixar de lá ir, levado
pela primeira impressão, por um
dito que faz sorrir, um perfil que
interessa, um par jovem cujo riso
de amor causa inveja.
É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com
inteligência. Nada como o inútil
para ser artístico. Daí o desocupado
flâneur ter sempre na mente dez mil
coisas necessárias, imprescindíveis,
que podem ficar eternamente adiadas. Do alto de uma janela como
Paul Adam, admira o caleidoscópio da vida no epítome delirante
que é a rua; à porta do café, como
Poe no Homem da Multidões, dedica-se ao exercício de adivinhar as
profissões, as preocupações e até os
crimes dos transeuntes. É uma espécie de secreta à maneira de Sherlock
Holmes, sem os inconvenientes dos
secretas nacionais. Haveis de encontrá-lo numa bela noite numa noite
muito feia. Não vos saberá dizer
donde vem, que está a fazer, para
onde vai. Pensareis decerto estar
diante de um sujeito fatal? Coitado!
O flâneur é o bonhomme possuidor
de uma alma igualitária e risonha,
falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos
conhece a face misteriosa e cada vez
mais se convence da inutilidade da

cólera e da necessidade do perdão.
O flâneur é ingênuo quase
sempre. Pára diante dos rolos, é o
eterno “convidado do sereno” de
todos os bailes, quer saber a história dos boleiros, admira-se simplesmente, e conhecendo cada rua,
cada beco, cada viela, sabendo-lhe
um pedaço da história, como se
sabe a história dos amigos (quase
sempre mal), acaba com a vaga
idéia de que todo o espetáculo da
cidade foi feito especialmente para
seu gozo próprio. O balão que sobe
ao meio-dia no Castelo, sobe para
seu prazer; as bandas de música
tocam nas praças para alegrá-lo; se
num beco perdido há uma serenata
com violões chorosos, a serenata
e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros
quase não podem entrever, o flâneur reflete. As observaçõs foram
guardadas na placa sensível do
cérebro; as frases, os ditos, as cenas
vibramlhe no cortical. Quando o
flâneur deduz, ei-lo a concluir uma
lei magnífica por ser para seu uso
exclusivo, ei-lo a psicologar, ei-lo
a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas. E é então
que haveis de pasmar da futilidade
do mundo e da inconcebível futilidade dos pedestres da poesia de
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observação...
Eu fui um pouco esse tipo
complexo, e, talvez por isso, cada
rua é para mim um ser vivo e
imóvel.
Balzac dizia que as ruas de
Paris nos dão impressões humanas.
São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos
do homem.
Por que nascem elas? Da
necessidade de alargamento das
grandes colmeias sociais, de interesses comerciais, dizem. Mas ninguém o sabe. Um belo dia, alinha-se
um tarrascal, corta-se um trecho
de chácara, aterra-se lameiro, e aí
está: nasceu mais uma rua. Nasceu
para evoluir, para ensaiar primeiros
passos, para balbuciar, crescer, criar
uma individualidade. Os homens
têm no cérebro a sensação dessa
semelhança, e assim como dizem
de um rapagão:
— Quem há de pensar que vi
este menino a engatinhar!
Murmuram:
— Quem há de dizer que esta
rua há dez anos só tinha uma casa!
Um cavalheiro notável, ao
entrar comigo certa vez na Rua
Senador Dantas, não se conteve:
— É impossível passar por
aqui sem lembrar que a velhice

começa a chegar. Quando vim da
província esta rua tinha apenas
duas casas no antigo jardim do
Convento, e eu tomava chopps no
Guarda Velha a três vinténs!
Eu sorria, mas o pobre sujeito
importante dizia isso como se recordasse os dois primeiros dentes de
um homenzarrão, com uma dentadura capaz atualmente de morder as algibeiras de uma sociedade
inteira. Era a recordação, a saudade
do passado começo. Há nada mais
enternecedor que o princípio de
uma rua? É ir vê-lo nos arrabaldes.
A princípio capim, um braço a ligar
duas artérias. Percorre-o sem pensar meia dúzia de criaturas. Um dia
cercam à beira um lote de terreno.
Surgem em seguida os alicerces de
uma casa. Depois de outra e mais
outra. Um combustor tremeluz
indicando que ela já se não deita
com as primeiras sombras. Três ou
quatro habitantes proclamam a sua
salubridade ou o seu sossego. Os
vendedores ambulantes entram por
ali como por terreno novo a conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama ou o
capim. É o batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram
num dos seus quintais. É a estréia na
celebridade, que exige o calçamento
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ou o prolongamento da linha de
bondes. E insensivelmente, há na
memória da produção, bem nítida,
bem pessoal, uma individualidade
topográfica a mais, uma individualidade que tem fisionomia e alma.
Algumas dão para malandras, outras para austeras; umas
são pretensiosas, outras riem aos
transeuntes e o destino as conduz
como conduz o homem, misteriosamente, fazendo-as nascer sob uma
boa estrela ou sob um signo mau,
dando-lhes glórias e sofrimentos,
matando-as ao cabo de um certo
tempo.

Oh! sim, as ruas têm alma! Há
ruas honestas, ruas ambíguas, ruas
sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames,
ruas sem história, ruas tão velhas
que bastam para contar a evolução
de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas
amorosas, ruas covardes, que ficam
sem pinga de sangue...
Vede a Rua do Ouvidor. É
a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, tomando parte
em tudo, mas desertando, correndo
os taipais das montras1 à mais leve

sombra de perigo. Esse beco inferno
de pose, de vaidade, de inveja, tem
a especialidade da bravata. E fatalmente oposicionista, criou o boato,
o “diz-se...“ aterrador e o “fecha-fecha” prudente. Começou por
chamar-se Desvio do Mar. Por ela
continua a passar para todos os desvios muita gente boa. No tempo em
que os seus melhores prédios se alugavam modestamente por dez mil
réis, era a Rua do Gadelha. Podia
ser ainda hoje a Rua dos Gadelhas,
atendendo ao número prodigioso
de poetas nefelibatas que a infestam
de cabelos e de versos.
Um dia resolveu chamar-se
do Ouvidor sem que o senado da
câmara fosse ouvido. Chamou-se
como calunia, e elogia, como insulta
e aplaude, porque era preciso denominar o lugar em que todos falam
de lugar do que ouve; e parece que
cada nome usado foi como a antecipação moral de um dos aspectos
atuais dessa irresponsável artéria da
futilidade.
A Rua da Misericórdia, ao
contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, a desgraça
das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente
lamentável. Foi a primeira rua do
Rio. Dela partimos todos nós, nela
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passaram os vice-reis malandros,
os gananciosos, os escravos nus, os
senhores em redes; nela vicejou a
imundície, nela desabotoou a flor
da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio ignorante e bestial, o primeiro
balbucio da cidade foi um grito de
misericórdia, foi um estertor, um
ai! tremendo atirado aos céus. Dela
brotou a cidade no antigo esplendor
do Largo do Paço, dela decorreram,
como de um corpo que sangra, os
becos humildes e os coalhos de sangue, que são as praças, ribeirinhas
do mar. Mas, soluço de espancado,
primeiro esforço de uma porção de
infelizes, ela continuou pelos séculos afora sempre lamentável, e tão
augustiosa e franca e verdadeira
na sua dor que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém, ninguém se lembrou nunca de lhe tirar
das esquinas aquela muda prece,
aquele grito de mendiga velha:
— Misericórdia!
Há ruas que mudam de lugar,
cortam morros, vão acabar em certos pontos que ninguém dantes
imaginara — a Rua dos Ourives;
há ruas que, pouco honestas no
passado, acabaram tomando vergonha — a da Quitanda. Essa tinha
mesmo a mania de mudar de nome.

Chamou-se do Açougue Velho, do
lnácio Castanheira, do Sucusarrará,
do Tomé da Silva, que sei eu? Até
mesmo Canto do Tabaqueiro.
Acabou Quitanda do Marisco,
mas, como certos indivíduos que
organizam o nome conforme a
posição que ocupam, cortou o
marisco e ficou só Quitanda. Há
ruas, guardas tradicionais da fidalguia, que deslizam como matronas
conservadoras — a das Laranjeiras;
há ruas lúgubres, por onde passais
com um arrepio, sentindo o perigo
da morte — o Largo do Moura por
exemplo. Foi sempre assim. Lá existiu o Necrotério e antes do Necrotério lá se erguia a Forca. Antes da
autópsia, o enforcamento. O velho
largo macabro, com a alma de Tropmann e de Jack, depois de matar,
avaramente guardou anos e anos,
para escalpelá-los, para chamá-los,
para gozá-los, todos os corpos dos
desgraçados que se suicidam ou
morrem assassinados. Tresanda a
crime, assusta. A Prainha também.
Mesmo hoje, aberta, alargada com
prédios novos e a trepidação contínua do comércio, há de vos dar uma
impressão de vago horror. À noite
são mais densas as sombras, as luzes
mais vermelhas, as figuras maiores.
Por que terá essa rua um aspecto

assim? Oh! Porque foi sempre má,
porque foi sempre ali o Aljube,
ali padeceram os negros dos três
primeiros trapiches do sal, porque também ali a forca espalhou
a morte!
Há entretanto outras ruas,
que nascem íntimas, familiares,
incapazes de dar um passo sem que
todas as vizinhas não saibam. As
ruas de Santa Teresa estão nestas
condições. Um cavalheiro salta no
Curvelo, vai a pé até o França, e
quando volta já todas as ruas perguntam que deseja ele, se as suas
tenções são puras e outras impertinências íntimas. Em geral, procura-se o mistério da montanha
para esconder um passeio mais ou
menos amoroso. As ruas de Santa
Teresa, é descobrir o par e é deitar a rir proclamando aos quatro
ventos o acontecimento. Uma das
ruas, mesmo, mais leviana e tagarela
do que as outras, resolveu chamar-se logo Rua do Amor, e a Rua do
Amor lá está na freguesia de S. José.
Será exatamente um lugar escolhido
pelo Amor, deus decadente? Talvez
não. Há também na freguesia do
Engenho Velho uma rua intitulada
Feliz Lembrança e parece que não a
teve, segundo a opinião respeitável
da poesia anônima:
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Na Rua Feliz Lembrança
Eu escapei por um triz
De ser mandado à tábua.
Ai! que lembrança infeliz
Tal nome pôr nesta rua!
Há ruas que têm as blandícias de Goriot e de Shylock para
vos emprestar a juro, para esconder quem pede e paga o explorador
com ar humilde. Não vos lembrais
da Rua do Sacramento, da rua dos
penhores? Uma aragem fina e suave
encantava sempre o ar. Defronte à

igreja, casas velhas guardavam pessoas tradicionais. No Tesouro, por
entre as grades de ferro, uma ou
outra cara desocupada. E era ali
que se empenhavam as jóias, que
pobres entes angustiados iam levar
os derradeiros valores com a alma
estrangulada de soluços; era ali que
refluíam todas as paixões e todas as
tristezas, cujo lenitivo dependesse
de dinheiro...
Há ruas oradoras, ruas de
meeting — o Largo do Capim que

assim foi sempre, o Largo de S.
Francisco; ruas de calma alegria
burguesa, que parecem sorrir com
honestidade — a Rua de Haddock
Lobo; ruas em que não se arrisca a
gente sem volver os olhos para trás
a ver se nos vêem —a Travessa da
Barreira; ruas melancólicas, da tristeza dos poetas; ruas de prazer suspeito próximo do centro urbano e
como que dele muito afastadas; ruas
de paixão romântica, que pedem
virgens loiras e luar.
Qual de vós já passou a noite
em claro ouvindo o segredo de cada
rua? Qual de vós já sentiu o mistério, o sono, o vício, as idéias de cada
bairro?
A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias. Há
trechos em que a gente passa como
se fosse empurrada, perseguida,
corrida — são as ruas em que os
passos reboam, repercutem, parecem crescer, clamam, ecoam e, em
breve, são outros tantos passos ao
nosso encalço. Outras que se envolvem no mistério logo que as sombras descem — o Largo de Paço. Foi
esse largo o primeiro esplendor da
cidade. Por ali passaram, na pompa
dos pálios e dos baldaquins d’ouro e
púrpura, as procissões do Enterro,
do Triunfo, do Senhor dos Passos;
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por ali, ao lado da Praia do Peixe,
simples vegetação de palhoças, o
comércio agitava as suas primeiras
elegâncias e as suas ambições mais
fortes. O largo, apesar das reformas,
parece guardar a tradição de dormir
cedo. À noite, nada o reanima, nada
o levanta.
Uma grande revolução morre
no seu bojo como um suspiro; a luz
leva a lutar com a treva; os próprios
revérberos parece dormitarem, e as
sombras que por ali deslizam são
trapos da existência almejando o
fim próximo, ladrões sem pousada,
imigrantes esfaimados... Deixai esse
largo, ide às ruelas da Misericórdia,
trechos da cidade que lembram o
Amsterdão sombrio de Rembrandt.
Há homens em esteiras, dormindo
na rua como se estivessem em casa.
Não nos admiremos. Somos reflexos. O Beco da Música ou o Beco
da Fidalga reproduzem a alma das
ruas de Nápoles, de Florença, das
ruas de Portugal, das ruas da África,
e até, se acreditarmos na fantasia de
Heródoto, das ruas do antigo Egito.
E por quê? Porque são ruas da proximidade do mar, ruas viajadas,
com a visão de outros horizontes.
Abri uma dessas pocilgas que são
a parte do seu organismo. Haveis
de ver chineses bêbados de ópio,

marinheiros embrutecidos pelo
álcool, feiticeiras ululando canções
sinistras, toda a estranha vida dos
portos de mar. E esses becos, essas
betesgas têm a perfídia dos oceanos,
a miséria das imigrações, e o vício, o
grande vício do mar e das colônias...
Se as ruas são entes vivos, as
ruas pensam, têm idéias, filosofia
e religião. Há ruas inteiramente
católicas, ruas protestantes, ruas
livres-pensadoras e até ruas sem
religião. Trafalgar Square, dizia o
mestre humorista Jerome, não tem
uma opinião teológica definitiva.
O mesmo se pode dizer da Praça
da Concórdia de Paris ou da Praça
Tiradentes. Há criatura mais sem
miolos que o Largo do Rocio?
Devia ser respeitável e austero. Lá, Pedro I, trepado num belo
cavalo e com um belo gesto, mostra aos povos a carta da independência, fingindo dar um grito que
nunca deu. Pois bem: não há sujeito
mais pândego e menos sério do que
o velho ex-Largo do Rocio. Os seus
sentimentos religiosos oscilam
entre a depravação e a roleta. Felizmente, outras redimem a sociedade
de pedra e cal, pelo seu culto e o
seu fervor. A Rua Benjamin Constant está neste caso, é entre nós um
tremendo exemplo de confusão

religiosa.
Solene, grave, guarda três
templos, e parece dizer com circunspecção e o ar compenetrado
de certos senhores de todos nós
conhecidos:
— Faço as obras do Coração de Jesus, creio em Deus, nas
orações, nos bentinhos e só não
sou positivista porque é tarde para
mudar de crença. Mas respeito
muito e admiro Teixeira Mendes...
Nós, os homens nervosos,
temos de quando em vez alucinações parciais da pele, dores fulgurantes, a sensação de um contacto
que não existe, a certeza de que
chamam por nós. As ruas têm os
rolos, as casas mal assombradas, e
há até ruas possessas, com o diabo
no corpo. Em S. Luís do Maranhão
há uma rua sonâmbula muito
menos cacete que a ópera célebre do
mesmo nome. Essa rua é a Rua de
Santa Ana, a lady Macbeth da topografia. Deu-se lá um crime horrível.
Às dez horas, a rua cai em estado
sonambúlico e é só gritos, clamores:
sangue! sangue!
Ruas assim ainda mostram
o que pensam. Talvez as outras
tenham maiores delírios, mas são
como os homens normais — guardam dentro do cérebro todos os
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pensamentos extravagantes. Quem
se atreveria a resumir o que num
minuto pensa de mal, de inconfessável, o mais honesto cidadão? Entre
as ruas existem também as falsas, as
hipócritas, com a alma de Tartufo e
de Iago. Por isso os grandes mágicos
do interior da África Central, que
dos sertões adustos levavam às cidades inglesas do litoral sacos d’ouro
em pó e grandes macacos tremendos, têm uma cantiga estranha que
vale por uma sentença breve de
Catão:
O di ti a uê, chê
F’u, a uá ny
Odé, odá, bi ejô
Sa lo dê
Sentença que em eubá2, o
esperanto das hordas selvagens,
quer dizer apenas isto: rua foi feita
para ajuntamentos. Rua é como
cobra. Tem veneno. Foge da rua!
Mas o importante, o grave, é
ser a rua a causa fundamental da
diversidade dos tipos urbanos.
Não sei se lestes um curioso
livro de E. Demolins, Comment
la route crée le type social. É uma
revolução no ensino da Geografia. “A causa primeira e decisiva da
diversidade das raças, diz ele, é a
estrada, o caminho que os homens
seguirem. Foi a estrada que criou

a raça e o tipo social. Os grandes
caminhos do globo foram, de qualquer forma, os alambiques poderosos que transformaram os povos.
Os caminhos das grandes estepes
asiáticas, das tundras siberianas,
das savanas da América ou das florestas africanas insensivelmente e
fatalmente criaram o tipo tártaro-mongol, o lapão-esquimó, o pele-vermelha, o índio, o negro”.
A rua é a civilização da
estrada. Onde morre o grande
caminho começa a rua, e, por isso,
ela está para a grande cidade como
a estrada está para o mundo. Em
embrião, é o princípio, a causa dos
pequenos agrupamentos de uma
raça idêntica. Daí, em muitos sítios
da terra as aldeias terem o único
nome de rua. Quando aumentam e
crescem depois, ou pela devoção da
maioria dos habitantes ou por uma
impressão de local, acrescentam ao
substantivo rua o complemento que
das outras as deve diferençar.
Em Portugal esse fato é
comum. Há uma aldeia de 700
habitantes no Minho que se chama
modestamente Rua de S. Jorge,
uma outra no Douro que é a Rua
da Lapela, e existem até uma Rua de
Cima e uma Rua de Baixo.
Nas grandes cidades a rua

passa a criar o seu tipo, a plasmar
o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos,
costumes, hábitos, modos, opiniões políticas. Vós todos deveis ter
ouvido ou dito aquela frase:
— Como estas meninas cheiram a Cidade Nova!
Não é só a Cidade Nova,
sejam louvados os deuses! Há meninas que cheiram a Botafogo, a
Haddock Lobo, a Vila Isabel,
como há velhas em idênticas condições, como há homens também.
A rua fatalmente cria o seu tipo
urbano como a estrada criou o tipo
social. Todos nós conhecemos o
tipo do rapaz do Largo do Machado:
cabelo à americana, roupas amplas
à inglesa, lencinho minúsculo no
punho largo, bengala de volta, pretensões às línguas estrangeiras, calças dobradas como Eduardo VII e
toda a snobopolis do universo. Esse
mesmo rapaz, dadas idênticas posições, é no Largo do Estácio inteiramente diverso. As botas são de
bico fino, os fatos em geral justos, o
lenço no bolso de dentro do casaco,
o cabelo à meia cabeleira com muito
óleo. Se formos ao Largo do Depósito, esse mesmo rapaz usará lenço
de seda preta, forro na gola do
paletot, casaquinho curto e calças
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obedecendo ao molde corrente na
navegação aérea — calças à balão.
Esses três rapazes da mesma
idade, filhos da mesma gente honrada, às vezes até parentes, não há
escolas, não há contactos passageiros, não há academias que lhes
tranformem o gosto por certa cor
de gravatas, a maneira de comer,
as expressões, as idéias — porque
cada rua tem um stock especial de
expressões, de idéias e de gostos.
A gente de Botafogo vai às “primeiras” do Lírico, mesmo sem ter
dinheiro. A gente de Haddock Lobo
tem dinheiro mas raramente vai
ao Lírico. Os moradores da Tijuca
aplaudem Sarah Bernhardt como
um prodígio. Os moradores da
Saúde amam enternecidamente o
Dias Braga. As meninas das Laranjeiras valsam ao som das valsas de
Strauss e de Berger, que lembram
os cassinos da Riviera e o esplendor dos kursaals3 . As meninas dos
bailes de Catumbi só conhecem
as novidades do senhor Aurélio
Cavalcante. As conversas variam,
o amor varia, os ideais são inteiramente outros, e até o namoro,
essa encantadora primeira fase do
eclipse do casamento, essa meia
ação da simpatia que se funde em
desejo, é abolutamente diverso. Em

Botafogo, à sombra das árvores do
parque ou no grande portão, Julieta
espera Romeu, elegante e solitária;
em Haddock Lobo, Julieta garruleia
em bandos pela calçada; e nas casas
humildes da Cidade Nova, Julieta,
que trabalhou todo o dia pensando
nessa hora fugace, pende à janela o
seu busto formoso...
Oh! sim, a rua faz o indivíduo, nós bem o sentimos. Um cidadão que tenha passado metade da
existência na Rua do Pau Ferro não
se habitua jamais à Rua Marquês de
Abrantes! Os intelectuais sentem
esse tremendo efeito do ambiente,
menos violentamente, mas sentem.
Eu conheci um elegante barão da
monarquia, diplomata em perpétua
disponibilidade, que a necessidade
forçara a aceitar de certo proprietário o quarto de um cortiço da
Rua Bom Jardim. O pobre homem,
com as suas poses à Brummell,
sempre de monóculo entalado, era
o escândalo da rua. Por mais que
saudasse as damas e cumprimentasse os homens, nunca ninguém
se lembrava de o tratar senão com
desconfiança assustada.
O barão sentia-se desesperado e resumira a vida num gozo
único: sempre que podia, tomava
o bonde de Botafogo, acendia um

charuto, e ia por ali altivo, airoso,
com a velha redingote4 abotoada, a “caramela” de cristal cintilante... Estava no seu bairro. Até
parece, dizia ele, que as pedras me
conhecem!
As pedras! As pedras são a
couraça da rua, a resistência que
elas apresentam ao novo transeunte.
Refleti que nunca pisastes
pela primeira vez uma rua de arrabalde sem que o vosso passo fosse
hesitante como que, inconscientemente, se habituando ao terreno;
refleti nessas coisas sutis que a vida
cria, e haveis de compreender então
a razão por que os humildes limitam todo o seu mundo à rua onde
moram, e por que certos tipos, os
tipos populares, só o são realmente
em determinados quarteirões.
As ruas são tão humanas, vivem tanto e formam de tal
maneira os seus habitantes, que há
até ruas em conflito com outras.
Os malandros e os garotos de uma
olham para os de outra como para
inimigos. Em 1805, há um século,
era assim: os capoeiras da Praia não
podiam passar por Santa Luzia.
No tempo das eleições mais
à navalha que à pena, o Largo do
Machadinho e a Rua Pedro Américo eram inimigos irreconciliáveis.
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Atualmente a sugestão é tal que eles
se intitulam povo. Há o povo da Rua
do Senado, o povo da Travessa do
mesmo nome, o povo de Catumbi.
Haveis de ouvir, à noite, um grupo
de pequenos valentes armados de
vara:
— Vamos embora! O povo da
Travessa está conosco.
É a Rua do Senado que, aliada
à Travessa, vai sovar a Rua Frei
Caneca...
Como outrora os homens,
mais ou menos notáveis, tomavam
o nome da cidade onde tinham nascido — Tales de Mileto, Luciano de
Samosata, Epicarmo de Alexandria — os chefes da capadoçagem5
juntam hoje ao nome de batismo
o nome da sua rua. Há o José do
Senado, o Juca da Harmonia, o Lindinho do Castelo, e ultimamente,
nos fatos do crime, tornaram-se
célebres dois homens, Carlito e
Cardosinho, só temidos em toda a
cidade, cheia de Cardosinhos e de
Carlitos, porque eram o Carlito e o
Cardosinho da Saúde. Direis que é
uma observação puramente local?
Não, cem vezes não! Em Paris, a
Ville-Lumière, os bandos de assassinos tomam freqüentemente o
nome da rua onde se organizaram;
em Londres há ruas dos bairros

trágicos com esse predomínio, e na
própria história de Bizâncio haveis
de encontrar ruas tão guerreiras que
os seus habitantes as juntavam ao
nome como um distintivo.
E assim os tipos populares.
Tive o prazer de conhecer
dois desses tipos, em que mais vivamente se exteriorizava a influência
psicológica da rua: o Pai da Criança
e a Perereca.
O Pai da Criança estava deslocado, na decadência. Esse ser repugnante nascera como uma depravação da Rua do Ouvidor. Quando o
vi doente, nas tascas da Rua Frei
Caneca, como já não estava na sua
rua, não era mais notável. Os garotos
já não riam dele, ninguém o seguia,
e o nojento sujeito conversava nas
bodegas, como qualquer mortal, da
gatunice dos governos. Só fui descobrir a sua celebridade quando o
vi em plena Ouvidor, cheio de fitas,
vaiado, cuspindo insolências, inconcebível de descaro e de náusea. A
Perereca, ao contrário. Na Rua do
Ouvidor seria apenas uma preta
velha. Na Rua Frei Caneca era o
regalo, o delírio, a extravagância. Os
malandrins corriam-lhe ao encalço
atirandolhe pedras, os negociantes
chegavam às portas, todas as janelas iluminavam-se de gargalhadas.

E por quê? Porque esses tipos são o
riso das ruas e assim como não há
duas pessoas que riam do mesmo
modo não há duas ruas cujo riso
seja o mesmo.
Se a rua é para o homem
urbano o que a estrada foi para o
homem social, é claro que a preocupação maior, a associada a todas as
outras idéias do ser das cidades, é a
rua. Nós pensamos sempre na rua.
Desde os mais tenros anos ela
resume para o homem todos os ideais, os mais confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, desde a
noção de liberdade e de difamação
— idéias gerais — até a aspiração
de dinheiro, de alegria e de amor,
idéias particulares. Instintivamente,
quando a criança começa a engatinhar, só tem um desejo: ir para a
rua! Ainda não fala e já a assustam:
se você for para a rua encontra o
bicho! Se você sair apanha palmadas! Qual! Não há nada! É pilhar
um portão aberto que o petiz não
se lembra mais de bichos nem de
pancadas!
Sair só é a única preocupação das crianças até uma certa
idade. Depois continuar a sair só.
E quando já para nós esse prazer se
usou, a rua é a nossa própria existência. Nela se fazem negócios, nela
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se fala mal do próximo, nela mudam
as idéias e as convicções, nela surgem as dores e os desgostos, nela
sente o homem a maior emoção.
Quando se encontra o amor
Na rua, sem o saber...
— Ponho-o no olho da rua!
brada o pai ao filho no auge da fúria.
Aí está a rua como expressão
da maior calamidade.
— Você está em casa, venha
para a rua se é gente!
Aí temos a rua indicando sítio
livre para a valentia a substituir o
campo de torneio medieval.
— É mais deslavado que as
pedras da rua!
Frase em que se exprime uma
sem-vergonhice inconcebível.
— É mais velho que uma rua!
Conceito talvez errado porque há ruas que morrem moças.
Às vezes até a rua é a arma
que fere e serve de elogio conforme
a opinião que dela se tem.
— Ah! minha amiga! Meu
filho é muito comportado. Já vai à
rua sozinho...
— Ah! meninas, o filho de d.
Alice está perdido! Pois se até anda
sozinho na rua!
E a rua, impassível, é o mistério, o escândalo, o terror...
Os políticos vivem no meio

da rua aqui, na China, em Tombuctu, na França; os presidentes
de república, os reis, os papas, no
pavor de uma surpresa da rua — a
bomba, a revolta; os chefes de polícia são os alucinados permanentes
das ruas; todos quantos querem
subir, galgar a inútil e movediça
montanha da glória, anseiam pelo
juízo da rua, pela aprovação da via
pública, e há na patologia nervosa
uma vasta parte em que se trata
apenas das moléstias produzidas
pela rua, desde a neurastenia até à
loucura furiosa. E que a rua chega
a ser a obsessão em que se condensam todas as nossas ambições.
O homem, no desejo de ganhar a
vida com mais abundância ou maior
celebridade, precisava interessar à
rua.
Começou pois fazendo discursos em plena ágora6 , discursos
que, desde os tempos mais remotos aos meetings contemporâneos
da estátua de José Bonifácio, falam
sempre de coisas altivas, generosas
e nobres. Um belo dia, a rua proclamou a excelente verdade: que as
palavras leva-as o vento. Logo, nós
assustados, imaginamos o homem-sandwich, o cartaz ambulante;
mandamos pregar-lhe, enquanto
dorme, com muita goma e muita

ingenuidade, os cartazes proclamando a melhor conserva, o doce
mais gostoso, o ideal político mais
austero, o vinho mais generoso, não
só em letras impressas mas com
figuras alegóricas, para poupar-lhe o
trabalho de ler, para acariciar-lhe a
ignorância, para alegrá-la. Como se
não bastassem o cartaz, a lanterna
mágica, o homem-sandwich, desveladamente, aos poucos, resolvemos
compor-lhe a história e fizemos o
jornal — esse formidável folhetim-romance permanente, composto de
verdades, mentiras, lisonjas, insultos e da fantasia dos Gaboriau7 que
somos todos nós...
Há uma estética da rua, afirmou Bulls. Sim. Há. Porque as
atrizes de fama, os oradores mais
populares, os hércules mais cheios
de força, os produtos mais evidentes dos blocos comerciais, vivem de
procurar agradá-la. Desse orgulho
transitório surgiu para a rua a glória policroma da arte. O temor de
serem esquecidos criou para cada
uma a roupagem variada, encheu-as como Melusinas de pedra, como
fadas cruéis que se teme e se satisfaz, de vestidos múltiplos, de cores
variegadas, de fanfreluches 8 de
papel, da ardência fulgurante das
montras de cambiantes luzentes;
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deu-lhes uma perpétua apoteose
de sacrifício à espera do milagre do
lucro ou da popularidade. A estética, a ornamentação das ruas, é o
resultado do respeito e do medo que
lhes temos...
No espírito humano a rua
chega a ser uma imagem que se liga
a todos os sentimentos e serve para
todas as comparações. Basta percorrer a poesia anônima para constatar
a flagrante verdade. É quase sempre
na rua que se fala mal do próximo.
Folheemos uma coleção de fados.
Lá está a idéia:
Adeus, ó Rua Direita
Ó Rua da Murmuração.
Onde se faz audiência
Sem juiz nem escrivão.
Aliás muito tímida, como
devendo ser cantada por quem
tem culpa no cartório. Mas, se um
apaixonado quer descrever o seu
peito, só encontra uma comparação
perfeita.
O meu peito é uma rua
Onde o meu bem nunca
passa,
É a rua da amargura
Onde passeia a desgraça.
Se sente o apetite de descrever, os espécimens são sem conta.
Na rua do meu amor

Não se pode namorar:
De dia, velhas à porta,
De noite, cães a ladrar.

mesmo chegou a entregar-me um
longo poema que começava assim:
A rua...
Cumprida, cumprida, atua...
Olê! complicada, complicada,

E é suave lembrar aquele
sonhador que, defronte da janela
da amada e desejando realizar o alua
impossível para lhe ser agradável, só
A rua
Nua!
pôde sussurrar esta vontade meiga:
Se esta rua fosse minha
Eu mandava ladrilhar
De pedrinhas de brilhante
Para meu bem passar.
O povo observa também, e
diz mais numa quadra do que todos
nós a armar o efeito de períodos brilhantes. Sempre recordarei um tocador de violão a cantar com lágrimas
na voz como diante do inexorável
destino:

Essa idéia reflete-se nas religiões, nos livros sagrados, na arte
de todos os tempos, cada vez mais
afiada, cada vez mais sensível. Na
literatura atual a rua é a inspiração
dos grandes artistas, desde Victor
Hugo, Balzac e Dickens, até às epopéias de Zola, desde o funambulismo de Banville até o humorismo
de Mark Twain. Não há um escritor
moderno que não tenha cantado a
rua. Os sonhadores levam mesmo
Vista Alegre é rua morta
a exagerá-la, e hoje, devido cerA Formosa é feia e brava
tamente à corrente socialista, há
A Rua Direita é torta
toda uma literatura em que a alma
A do Sabão não se lava...
das ruas soluça. Os poetas refinados levam a mórbida inspiração a
Toda a psicologia das cons- cantar os aspectos parciais da rua.
truções e do alinhamento em quatro Como os românticos cantavam os
versos! A rua chega a preocupar os pés, os olhos, a boca e outras partes
loucos. Nos hospícios, onde esses do corpo das apaixonadas, eles cancavalheiros andam doidos por se tam o semblante das casas vazias, os
ver cá fora, encontrei planos de ruas revérberos de gás como Rodenbach:
ideais, cantores de rua, e um deles
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Le dimanche, en
semaine, et par tous les temps
L’un est debout, un
autre, il semble, s’agenouille.
Et chacun se sent seul
comme dans une foule.
Les revérbéres des
banlieues
Sont des cages oú des
oiseaux déplient leurs queues.
Os pregões, as calçadas, e
houve até um — Mário Pederneiras —que nos deu a sutilíssima
eadmirável psicologia das árvores
urbanas:
Com que magoado encanto
Com que triste saudade
Sobre mim atua
Esta estranha feição das árvores da rua.
E elas são, entretanto,
A única ilusão rural de uma
cidade!
As árvores urbanas
São, em geral, conselheiras e
frias
Sem as grandes expansões e
as grandes alegrias
Das provincianas.
Não têm sequer os plácidos
carinhos
Dessas largas manhãs provinciais e enxutas.

Nem a orquestra dos ninhos
Nem a graça vegetal das
frutas.
Os artistas modernos já não
se limitam a exprimir os aspectos
proteiformes da rua, a analisar traço
por traço o perfil físico e moral de
cada rua. Vão mais longe, sonham
a rua ideal, como sonharam um
mundo melhor. Williams Morris,
por exemplo, imaginou nas Novelas
de parte alguma a rua socialista e
rara, com edifícios magníficos, sem
mendigos e sem dinheiro. Rimbaud,
nas Illuminations, teve a idéia da
rua babélica, reproduzindo nos edifícios, sob o céu cinzento, todas as
maravilhas clássicas da arquitetura.
Bellamy, no Locking Bockward, já
sonhava o agrupamento dos grandes armazéns; e hoje, entre essas
ruas de sonho, que Gustavo Khan
considera as ruas utópicas e que talvez se tornem realidade um dia, é
o estranho e infernal sulco descrito
por Wells na História dos tempos
futuros, rua em que tudo dependerá de sindicatos formidáveis, em
que tudo será elétrico, em que os
homens, escravos de meia dúzia,
serão como os elos de uma mesma
corrente arrastados pelo trabalho
através dos casarões.
Mas, a quem não fará sonhar

a rua? A sua influência é fatal na
palheta dos pintores, na alma dos
poetas, no cérebro das multidões.
Quem criou o reclamo? A rua!
Quem inventou a caricatura! A rua!
Onde a expansão de todos
os sentimentos da cidade? Na rua!
Por isso para dar a expressão da dor
funda, o grande poeta Bilac fez um
dia:
A Avenida assombrada
e triste da saudade
Onde vem passear a
procissão chorosa
Dos órfãos do carinho
e da felicidade.
E certo poeta árabe, reconhecendo com a presciência dos
vates que só a rua nos pode dar a
expressão do sofrimento absoluto
como da alegria completa, escreveu
a celebrada Praça do riso ao nascer
da aurora; o riso de cristal das crianças, o riso perlado das mulheres, o
riso grave dos homens a formar um
conjunto de tanta harmonia que as
árvores também riam no canto dos
pássaros, e a própria umbela azul
do céu se estriava d’ouro no imenso
riso do sol..
Neste elogio, talvez fútil,
considerei a rua um ser vivo, tão
poderoso que consegue modificar
o homem insensivelmente e fazê-lo
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o seu perpétuo escravo delirante, e
mostrei mesmo que a rua é o motivo
emocional da arte urbana mais forte
e mais intenso. A rua tem ainda um
valor de sangue e de sofrimento:
criou um símbolo universal. Há
ainda uma rua, construída na imaginação e na dor, rua abjeta e má,
detestável e detestada, cuja travessia
se faz contra a nossa vontade, cujo
trânsito é um doloroso arrastar pelo
enxurro de uma cidade e de um
povo. Todos acotovelam-se e vociferam aí, todos, vindos da Rua da Alegria ou da Rua da Paz, atravessando
as betesgas9 do Saco do Alferes ou
descendo de automóvel dos bairros
civilizados, encontram-se aí e aí se
arrastam, em lamentações, em soluços, em ódio à vida e ao Mundo.
No traçado das cidades ela não se
ostenta com as suas imprecações e
os seus rancores. É uma rua esconsa
e negra, perdida na treva, com palácios de dor e choupanas de pranto,
cuja existência se conhece não por
um letreiro à esquina, mas por uma
vaga apreensão, um irredutível sentimento de angústia, cuja travessia
não se pode jamais evitar. Correi
os mapas de Atenas, de Roma, de
Nínive ou de Babilônia, o mapa das
cidades mortas. Termas, canais, fontes, jardins suspensos, lugares onde

se fez negócio, onde se amou, lugares onde se se cultuaram os deuses
— tudo desapareceu. Olhai o mapa
das cidades modernas. De século
em século a transformação é quase
radical.
As ruas são perecíveis como
os homens. A outra, porém, essa
horrível rua de todos conhecida e
odiada, pela qual diariamente passamos, essa é eterna como o medo,
a infâmia, a inveja. Quando Jerusalém fulgia no seu máximo esplendor, já ela lá existia. Enquanto em
Atenas artistas e guerreiros recebiam ovações, enquanto em Roma
a multidão aplaudia os gladiadores
triunfais e os césares devassos, na
rua aflitiva cuspinhava o opróbrio e
chorava a inocência. Cartago tinha
uma rua assim, e ainda hoje Paris,
New York, Berlim a têm, cortando a sua alegria, empanando o
seu brilho, enegrecendo todos os
triunfos e todas as belezas. Qual de
vós não quebrou, inesperadamente,
o ângulo em arestas dessa rua? Se
chorastes, se sofrestes a calúnia,
se vos sentistes ferido pela maledicência, podereis ter a certeza de
que entrastes na obscura via! Ah!
Não procureis evita-la! Jamais o
conseguireis. Quanto mais se procura dela sair mais dentro dela se

sofre. E não espereis nunca que o
mundo melhore enquanto ela existir. Não é uma rua onde sofrem apenas alguns entes, é a rua interminável, que atravessa cidades, países,
continentes, vai de pólo a pólo; em
que se alanceiam todos os ideais,
em que se insultam todas as verdades, onde sofreu Epaminondas e
pela qual Jesus passou. Talvez que
extinto o mundo, apagados todos os
astros, feito o universo treva, talvez
ela ainda exista, e os seus soluços
sinistramente ecoem na total ruína,
rua das lágrimas, rua do desespero
— interminável rua da Amargura.
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É APENAS UM VOTO?: A CONSTRUÇÃO
DO SUFRÁGIO FEMININO NO BRASIL
E A VISÃO DA IMPRENSA ATRAVÉS DE
CHARGES (1917 – 1932)
ARTHUR GUILHERME ARAGUES
SERRA ALMEIDA1

RESUMO
Este artigo busca analisar a
visão das integrantes da Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino
(FBPF), relativas ao sufrágio feminino brasileiro entre as décadas de
1910 e 1930.
As fontes que sustentam a presente pesquisa são um documento
da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) retirado do
Arquivo Nacional, uma entrevista
à revista À Esquerda, assim como
charges da revista O Malho e do jornal Correio do Povo. Para a análise
das fontes nos apoiamos em autores
que tratam de ata, charge e oralidade (BACELLAR, 2008; LUCA,
2008; PORTELLI, 2009).
Palavras-chave: Sufrágio
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feminino brasileiro; Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino;
Mulheres.

E

INTRODUÇÃO

ste artigo visa
compreender as
ideias das sufragistas para as
mulheres, assim
como a construção do sufrágio
feminino no Brasil, objeto desta
pesquisa. O voto feminino se tornou
concreto no Governo de Getúlio
Vargas, através do Decreto 21.0762
de 24 de Fevereiro de 1932, que
reformava o sistema eleitoral do
Brasil.
A conquista do voto feminino não pode ser considerada uma
questão isolada, ou seja, temos de
compreender o processo que culminou na conquista das mulheres,
todo o contexto histórico a curto
prazo, a República Velha e Vargas
no poder.

O sistema político da Primeira Republica (1889-1930) foi
marcado pela alternância entre
representantes dos Estados de São
Paulo e de Minas Gerais no poder,
pela política dos governadores3 e
pelo voto de cabresto⁴, segundo
FERREIRA & PINTO (2006).
Na primeira eleição para
presidente, em 1894 o percentual
de eleitores foi de 2,2%, sendo que
mulheres, ex-escravos, analfabetos,
religiosos e mendigos não podiam
votar. E na última eleição para presidente na Primeira República, em
1930, 5,6% da população votou,
sendo que as mulheres no Brasil
ainda não tinham esse poder nas
mãos, em contraponto na maior
parte da Europa as mulheres já
depositavam o voto na urna, conforme CARVALHO (2002).
“A transição para um novo
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capítulo da história republicana veio
associada ao desejo de superação
do vício eleitoral” (HOLLANDA,
2009a, p.239, apud AFLALO, 2017,
p.4). O novo período com Vagas na
presidência busca entre outros fatores superar a Primeira República em
quesitos eleitorais por dois eixos, o
aumento do número de eleitores
aptos a votar e transparência nas
eleições, conforme AFLALO (2017).
O voto feminino está inserido nessa
estratégia de aumento de eleitores.
Para compreendermos esse
momento problematizaremos e
analisaremos a ata da Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino
que traz as metas da instituição,
uma entrevista contra Bertha Lutz,
e charges de dois periódicos entre
1917 e 1932. Além disso traçaremos o perfil do movimento e de sua
principal liderança, e buscaremos

refletir sobre estereótipos da sociedade atribuídos as mulheres.
AS LUTAS DAS MULHERES: DOS COMBATES AO INÍCIO DAS SUFRAGISTAS NO
BRASIL
Na historiografia há estudos
e publicações que abordam a temática do sufrágio feminino no Brasil
(ALVES, 1980; HAHNER, 2003;
MARQUES, 2004).
As mulheres no Brasil não
se organizaram e tomaram ações
apenas no século XX durante campanha sufragista, mas também em
outros momentos da história do
país, como durante o século XIX nas
lutas contra Portugal na Bahia pela
independência do Brasil, na Guerra
do Paraguai, mulheres escreveram
sobre os temas e atuaram na linha
de frente dessas e outras lutas, conforme FRANCO & PRADO (2012).
Um exemplo de mulher que participou da luta de independência na
Bahia contra Portugal trazido por
esses dois autores foi Maria Quitéria, que para servir nas batalhas pela
independência do Brasil usou uniformes de soldados e entrou para o
Regimento de Artilharia, participou
de enfrentamentos em Salvador até

que fosse descoberta. Em 1823 foi
recebida por Dom Pedro I que lhe
deu a Condecoração da Cavalaria
da Ordem Imperial do Cruzeiro.
As mulheres participaram das lutas
no Brasil durante o século XIX,
escrevendo em jornais, publicando
livros, participando ativamente de
conflitos, ou seja, nas rupturas, nos
projetos de mudança do país as
mulheres estavam presentes.
O direito ao voto feminino
foi uma ruptura marcante na história do mundo, pois as sufragistas não eram mulheres a frente de
seu tempo, modernas. Estavam em
seu tempo presente construindo a
luta que viam como necessária às
mulheres.
Em 1891, a então nova Constituição do Brasil declarava que os
aptos a votar eram cidadãos alfabetizados maiores de 21 anos, e
as mulheres estavam excluídas,
embora na Assembleia Constituinte
havia parlamentares que defendiam o voto feminino. Há mulheres que se alistaram como eleitoras
e outras que lançaram candidaturas,
ambas foram impedidas, segundo
FRANCO & PRADO (2012). Os
argumentos eram que os trabalhos domésticos ficavam à cargo
das mulheres enquanto os homens
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nutriam o lar financeiramente, e
pagavam com o serviço militar a sua
participação política, já as 5mulheres não teriam influencia na sociedade ao se tornarem eleitoras e o
Brasil não estava preparado para
uma mudança deste nível, conforme
AFLALO (2017).
A luta pelo direito das mulheres ao voto passou a ter mais espaço
quando se tornou liderado por
mulheres de classe média e alta, na
década de 1910, ou seja, quando
houve espaço para as mulheres da
elite liderarem o movimento que
deu foco ao voto e não postulou
outras bandeiras mais radicais.
No ano de 1910 é formado
o Partido Republicano Feminino,
na busca de fazer o debate sobre o
voto feminino chegar ao Congresso,
conforme TELES (1993). A sua
principal liderança foi a professora
Leolinda de Figueiredo Daltro, presidente do partido que era formado
essencialmente por professoras⁶
primárias e esposas de funcionários públicos, segundo HAHNER
(1981). Em 1917 o partido organizou uma passeata de mulheres pelas
ruas da cidade do Rio de Janeiro em
virtude da luta pelo voto feminino,
e neste mesmo ano o deputado
Mauricio de Lacerda apresentou

o projeto de lei que estabelecia
o sufrágio feminino, porém não
seguiu para um debate entre os
deputados. Dois anos depois um
projeto semelhante foi apresentado, avançou, chegou a ir à votação no senado, mas não seguiu para
ser promulgado pelo presidente,
segundo SOIHET (2012). As representantes do Partido Republicano
Feminino acompanharam a sessão,
porém saíram do local sem a vitória
que tanto almejavam.
A sociedade brasileira, sob
a visão da frágil ciência da época
tinha a concepção de que as mulheres não deveriam participar da vida
política, e sim manter as suas atividades relacionadas ao lar e a família, apenas. Essa é uma concepção
muito anterior ao século XX. A
mulher no século XII deveria ser
uma filha virgem, uma esposa submissa ao marido, com a função de
colocar seus filhos no mundo, e
uma viúva votada à continência.
E a mulher sendo esposa deveria
cuidar do lar de sua família, conforme aponta DUBY (2013). Assim,
os homens controlam a vida das
mulheres durantes todas as suas
fases, e buscam manter esse mesmo
formato de usurpação da vida feminina no início do século XX com as

justificativas de a mulher ser emo- que buscava a igualdade para as
tiva, de seus maiores deveres serem mulheres em relação aos homens
com a sua família.
em uma sociedade domina por
eles, conforme HAHNER (1981).
A SOLIDEZ DO MOVIMENTO Maria Lacerda de Moura era de
SUFRAGISTA: BERTHA LUTZ uma linha mais radical do femiE A FEDERAÇÃO BRASILEIRA nismo, pois defendia que houvesse
PELO PROGRESSO FEMININO o controle de natalidade, e também
haviam mulheres ligadas as ideias
Bertha Maria Júlia Lutz, mais do anarquismo e do comunismo,
conhecida como Bertha Lutz, nas- que crescia nas fábricas entre os
ceu em São Paulo no ano de 1894. operários (HAHNER, 1981; TELES,
Ela se formou em Ciências Natu- 1993; SOIHET, 2012). Logo Bertha
rais pela Universidade de Paris em e Maria entraram em divergência.
1918 (LÔBO, 2010; MONTEIRO & A professora mineira observava
GRUBBA 2017; KARAWEJCZYK, que a luta pelo voto iria atingir os
2018). Em sua estada na França teve seguimentos médios e mais altos da
a oportunidade de acompanhar os sociedade, sem atingir as mulhemovimentos femininos, em especial res mais pobres e as estruturas da
o sufragista.
sociedade organizada. Além disso
Em 1919 ingressou no ser- era contra o capitalismo e a igreja.
viço público do Brasil, conforme Assim, ela se distanciou do grupo de
MONTEIRO & GRUBBA (2017). Bertha Lutz, composto por mulheParticipou de eventos internacio- res de classe média e alta que eram
nais onde eram discutidos os papéis contra ideias então consideradas
que as mulheres buscavam na socie- como radicais.
dade, como por exemplo, a AssemEm 1922, Bertha vai aos EUA
bleia Geral da Liga das Mulheres para a I Conferencia Pan-Americana de Mulheres, onde foi uma
Eleitoras.
Em 1920, Bertha Lutz e das delegadas latino-americanas,
Maria Lacerda de Moura, profes- representante do Brasil. A conferensora e escritora mineira, criaram a cia mostrou que mulheres de difeLiga para Emancipação Intelectual rentes países tratavam de temas em
da Mulher, um grupo de estudos comum, entre eles estavam filhos e
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direitos para as mulheres. Bertha
esteve três meses no país e percebeu que para o Brasil seria mais proveitoso seguir o modelo sufragista
americano, calmo, sem violência, ao
invés de ter por base alguns modelos europeus, que foram carregados
de violência, segundo HAHNER
(1981).
No mesmo ano fundou a
Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino (FBPF). A federação surgia em um ambiente de contestação
à Primeira República e buscando o
voto para as mulheres, com inspiração no movimento sufragista
internacional (TELES, 1993; LÔBO,
2010; KARAWEJCZYK, 2018). A
maior articuladora da federação foi
Bertha Lutz, que definia seus estatutos e eixos de luta para além do voto,
como uma legislação reguladora
para o trabalho feminino. Nesse ano
170 mulheres ingressaram na FBPF,
sendo que 121 delas declararam ter
uma profissão, aponta HAHNER
(1981).
A ata da FBPF demonstra os
eixos que a instituição defendia,
assim como questões colocadas
no movimento sufragista brasileiro e correntes que as mulheres
não tiveram força para se libertarem totalmente. Para a análise

desse documento nos apoiamos
em BACELLAR, 2008; AGUIAR &
BARBATHO, 2013.⁷
Figura 1: Primeira página do
estatuto da Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino. Boletim
Informativo, 1929.
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Autores: diretoria da FBPF.
Fonte: Arquivo Nacional Fundo
Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino. BR_RJANRIO_Q0_
ADM_EOR_CDI_BOL_001.

O estatuto em seu Artigo 2°
aponta que tem por objetivo colocar a mulher em frentes distintas,
na vida social, política, intelectual,
doméstica. As mulheres da burguesia buscavam o voto que a sociedade
patriarcal não lhe facilitou, e isso
seria mais uma via de atividades
para elas.
Porém podemos observar que
mesmo para as mulheres intelectuais de classe média os deveres com
o lar, com o homem ainda seriam
mantidos, assim o voto não trouxe,
como era esperado uma educação
para todas as mulheres, a alvorada
de um futuro diferente daquele que
viviam, não trouxe um rompimento
com a sociedade patriarcal. Em
entrevista ao Nosso Jornal, Maria
da Conceição de Manso Sayão da
Silva Pessoa, esposa do então presidente Epitácio Pessoa, relatou que
de seu ponto de vista as mulheres
poderiam manter relações sociais e
os cuidados com a família, segundo
HAHNER (1981). Elas buscavam a
igualdade pelo voto, mas as desigualdades se fizeram presentes em
outras frentes.
O Artigo 3° coloca que a
federação iria instrumentalizar
as mulheres e mostra as frentes que buscavam atuar, como na

construção de leis que defendessem as mulheres, a sua capacitação
profissional, entre outros fatores que
representaram a ampliação de direitos para as mulheres.
Ao fim do documento assinam a presidente, a vice-presidente, secretarias, tesoureira e o
conselho, todas mulheres, sem um
único homem. Com isso podemos
observar a seriedade e a coerência
da federação, pois buscava direitos
para as mulheres, e isso só poderia
ser realizado por mulheres, que
embora da burguesia compreendessem muito mais as mazelas que
as mulheres passavam do que os
homens. Mas isso não significa que
os homens não davam valor a essa
luta. No meio institucional, no congresso desde o fim do século XIX
haviam parlamentares que defendiam e tentavam fazer avançar o
projeto para o voto das mulheres
no território nacional.
Diante de todos os elementos
apontados podemos compreender
essa ata da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino (FBPF) como
um produto do movimento sufragista brasileiro.
Foi organizada no fim de
1922 a I Conferencia pelo Progresso
Feminino, que discutia os caminhos
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para chegarem a concretização
do voto feminino, e autoridades
da época como o senador Lauro
Müller compareceram ao evento
(HAHNER, 1981; SOIHET, 2012).
A consolidação do voto
feminino foi construída pelo alto
da pirâmide social, do bom trânsito das mulheres de classe média
e alta com os políticos do início do
século XX. A primeira e simbólica
vitória ocorreu em 1927 quando
Juvenal Lamartine, governador
eleito do Rio Grande do Norte,
anunciou que iria autorizar o voto
feminino no Estado. Estava com
isso seguindo a Constituição de
1891 que textualmente não excluía
as mulheres, mas na prática sim. A
tática era que outros Estados aderissem ao voto feminino e isso seria
mais uma pressão sob os ombros do
Governo Federal, que foi fundamental. Em 1928 no Rio Grande do
Norte 15 mulheres foram às urnas
votar, porém os votos a nível federal não foram validados, segundo
TELES (1993). Mesmo com a pressão dos Estados havia resistência
do Governo Federal em aceitar a
mulher na vida política.
A consolidação do sufrágio feminino no Brasil não foi um
movimento de massas, de bases,

mas foi bem-organizado se compararmos com os demais países da
América Latina, segundo HAHNER
(1978). O direito ao voto das mulheres teve a ajuda de homens, mas não
foi um voto entregue pelas mãos dos
homens simplesmente. Houve organização feminina em congressos,
conferencias, reuniões, e a luta institucional com o apoio de homens,
para assim chegarem a desejada
conquista do voto feminino.
As lideranças do movimento
sufragista brasileiro eram mulheres intelectualizadas, de classe
média ou alta, como engenheiras,
advogadas, e profissionais de uma
classe média emergente, como professoras, engrossavam o coro, atesta
HAHNER (2013). Para além das
lideranças, as formações profissionais das mulheres demonstram que
estavam buscando e conseguindo
ter uma formação de nível superior,
candidatar-se a um trabalho remunerado e dessa forma ter renda,
aponta SOIHET (2013). O espectro
da vida social para essas mulheres
estava se ampliando. As mulheres se
organizaram, assumiram compromissos entre mulheres, travaram
diversos diálogos e pressionaram
os Governos Estaduais e Federal.
A FBPF mostra a sua

contradição, pois havia uma preocupação com as mulheres trabalhadoras, mas o grupo foi integrado
desde seu princípio por mulheres
de classe média e alta. Isso demonstra que as mulheres mais pobres,
a base social, não tiveram poder
de decisão sobre questões que
diziam respeito à elas.
O que esqueceram foi
de terem compromissos concretos com as
mulheres mais humildes, como lhes dando
espaço para participação no movimento
sufragista.
Abaixo analisamos um trecho da
entrevista de Raquel
Prado para a revista À
Esquerda, sob o apoio
de PORTELLI (2009),⁸
tendo a oralidade como
fonte.
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Figura 2: Entrevista de Rachel
Prado à Revista A Esquerda, em 23
de Março de 1931.
Autor: desconhecido. Fonte:
SOUZA & ABDALA-MENDES,
2018.

Raquel Prado inicia o trecho
em destaque da entrevista falando
bem de Bertha Lutz, e em seguida
faz duras críticas e reforça que ela
se esqueceu das mulheres mais
humildes, da mulher empregada no
chão de fábrica, na casa de famílias
abastadas, ou seja, ela se esqueceu
do núcleo social a qual jamais pertenceu. E ela não trabalhou com
problemas sociais de forma central,
fez isso apenas em relação ao voto
feminino pensando que esse iria
ajudar a resolver outros problemas
da sociedade brasileira, ou segundo
a visão de Raquel Prado, Bertha fez
isso como um projeto político, na
busca de votos para conquistar a
câmara ou o senado. Porém mesmo
com mulheres aptas a votarem
outros problemas tão importantes
ou mais importantes que este continuaram pairando a sociedade.
Na década de 1930 as mulheres passaram a fazer parte da vida
política de forma concreta, participativa a partir do Governo Provisório do então presidente Getúlio Vargas. O presidente fez que criassem
uma subcomissão legislativa para se

analisar a reforma eleitoral. Assim,
em 1932 foi produzido o novo
Código Eleitoral onde as mulheres
foram reconhecidas pelo Governo
Federal como aptas a serem eleitoras e candidatas, isso garantia-lhes
a participação em eleições. “É eleitor o cidadão maior de 21 anos,
sem distinção de sexo, alistado na
forma deste Código.”⁹ As mulheres
tinham a partir de então o direito
de votar.
NA CONTRAMÃO ATRAPALHANDO O TRÂNSITO 10: A
IMPRENSA
As charges apresentadas a
seguir são documentos históricos
que revelam o medo por parte dos
homens em relação as mulheres
terem o direito ao voto, em poderem participar dos pleitos. Esse
medo era iniciado e até mesmo forjado pela imprensa movida por seus
preconceitos e interesses capitalistas. Ela realizava a manipulação do
imaginário social. Em todos os países onde houve a luta pelo sufrágio
feminino as mulheres tiveram de
lhe dar com as distorções e o medo
que eram produzidos em relação a
elas e seus direitos.
Mino Carta, jornalista e dono
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da revista Carta Capital, coloca
que a imprensa brasileira é uma
imprensa de caráter conservador,
pois tem apenas uma voz, a voz
conservadora, que ecoa esse tipo
de ideia, enquanto em um país
onde a imprensa é de fato livre há
diversas vozes, jornais independentes, conservadores, imprensa
partidária, imprensa de vanguarda,
entre outras, conforme CAPELATO
(1988). A imprensa é conservadora
como um reflexo da sociedade que
teme a vida democrática, a pluralidade de ideias. Podemos refletir que
aqueles que estavam à frente dessas
publicações na grande imprensa (e
não em jornais alternativos e dirigidos por mulheres) eram os empresários do meio, homens de classe
alta, que faziam ecoar o pensamento
masculino na sociedade do início
do século XX.
Para a análise das charges utilizamos LUCA, 2008. As ilustrações
que são publicadas na imprensa
já no século XIX, em jornais por
exemplo, não poupam os homens
independente de suas classes sociais.
São registros sociais que carregam
seus significados, suas mensagens,
segundo (LUCA, 2008). É a História
sendo transmitida pela caricatura,
pela ótica do humor.

As duas próximas charges são
da revista O Malho,11 do Rio de
Janeiro. E a última charge foi retirada do jornal Correio do Povo,12
de Porto Alegre.
Figura 3: O voto as mulheres:
Quadros para o futuro. O Malho, 23
de Junho de 1917.

Autor: desconhecido. Fonte:
MAIOR, 2004.
A charge é intitulada “O
voto as mulheres: Quadros para o
futuro.” Abaixo da charge há um

texto13 ilegível. No centro da imagem há uma mulher com chapéu,
bengala, fumando um charuto, vestindo saia, sapatos femininos, blazer
e gravata, esses dois últimos eram
mais usuais a homens, ou seja, ela
está com algumas roupas masculinas e isso aponta que a mulher per-

deu a sua feminidade total, além do
fato de assumir um papel à época
majoritariamente masculino. O que
está colocado na figura da mulher
é que ela passaria a assumir a casa
financeiramente, papel que até
então era atribuído exclusivamente
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ao homem da família, e essa mulher
seria, conforme a legenda, uma
deputada federal seguindo para
mais um dia de trabalho na Câmara
dos Deputados. Em contraponto
a mulher, os homens estão realizando tarefas domésticas. O primeiro, avô da deputada, à esquerda
está sentado na poltrona fazendo
crochê, uma atividade que geralmente as mulheres aprendiam com
suas mães e avós. Ao lado, a avó da
deputada está sentada na poltrona
fumando seu cachimbo e lendo o
jornal do dia, que era característico do homem fazer no cotidiano.
O menino está com uma boneca
e a menina jogando bola, ou seja,
inverteram-se os papéis das crianças
assim como do homem e da mulher.
O pai das crianças está dando leite
ao seu bebê. E o terceiro homem
está se olhando no espelho e passando um produto em seu rosto.
Ao fundo há dois homens conversando, ou fofocando, papel esse que
era atribuído as mulheres, as donas
de casa.
Nessa imagem o que é mais
notório é a questão da divisão sexual
do trabalho, de maneira invertida
a partir do voto das mulheres,
assim elas iriam romper a barreira
imposta pela sociedade patriarcal,

de terem toda a vida controlada
pelos homens, conforme DUBY
(2013). Os homens assumem tarefas domésticas, uma criança está
brincando com o brinquedo que
comercialmente é destinado para o
sexo oposto, e a mulher está assumindo o papel de provedora do lar.
A imprensa buscava mostrar que
as sufragistas pela conquista do
voto iniciariam toda essa mudança
na esfera doméstica e social, projetando dessa forma o medo nos
homens e nos setores conservadores
da sociedade organizada.
A charge acima é de 1917,
nesse ano o movimento sufragista
não estava totalmente organizado,
como passa a estar a partir de 1918.
Mas mesmo assim a imprensa realizava a construção no imaginário
social de que o voto feminino seria
uma ferramenta que desmantelaria
a sociedade.

figuras. O homem à esquerda representa Carlos Ribeiro de Andrada,
que decretou o voto secreto feminino no Estado de Minas Gerais,
e o homem à direita seria Juvenal Lamartine, que fez o mesmo
ato no Estado do Rio Grande do
Norte, segundo LARA & CALVO
(2019). Ambos seguram bebês do
sexo feminino, O bebê à esquerda

Figura 4: O segredo e a indiscrição. O Malho, 02 de Junho de
1928.
Autor: desconhecido. Fonte:
LARA & CALVO, 2019.
A figura não tem um fundo, o
que chama a atenção para o centro
da charge onde se encontram quatro
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representa o “segredo”, o bebê à
direita representa a “indiscrição”
feminina, e ambos representam
o então jovem voto feminino. Os
dois bebês com suas bocas abertas
e gesticulando mostram que há um
diálogo entre eles. Essa representação dá sentido ao título da charge,
“O Segredo e a Indiscrição.” O
Malho quer demonstrar os responsáveis pelo voto
feminino nos
dois Estados,
que “cuidaram”
para isso se tornar realidade.
E pr incip a lmente que as
mulheres não
sabem guardar
segredo, que
falam demais,
e sob esses
aspectos não
teriam a mesma
capacidade dos
homens, de
manter o voto
c om o s e n d o
s e creto, não
o c omp ar t i lhando com
terceiros. Isso
vai na busca de

colocar as mulheres sob a perspectiva de um estereótipo, diminuindo
à elas e a conquista nacional que
estava por vir.
Figura 5: Inversão de papéis.
Correio do Povo, 25 de Maio de
1932.
Autor: desconhecido. Fonte:
KARAWEJCZYK, 2008.

rapidamente veremos dois homens,
um sentado no colo do outro, então
não haveria uma inversão de papéis,
pois no meio corporativo o homem
faz assédios as mulheres, mas sim
um assédio envolvendo apenas
homens. Porém se analisarmos
mais detalhadamente veremos uma
mesa, um quadro, uma cadeira giratória, todos elementos pertencentes
O título da charge do jornal a um escritório, e a figura sentada
Correio do Povo é ”Inversão de nesta cadeira é uma mulher acima
papéis.” Se observarmos a figura do peso e masculinizada, pois está
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usando sapatos femininos e uma
saia, e sentado em seu colo há um
homem, ou seja, está colocado
de fato uma inversão de papéis, a
mulher usando em maioria roupas
de homem, com um cargo de chefia, e o homem em seu colo tem um
cargo inferior, está envergonhado e
sendo assediado, experiência essa
que na vida cotidiana as mulheres
têm. A imagem transmite que com
direitos as mulheres avançam, mas
perdem novamente a sua feminidade, se comportam como homens,
assim não estão cumprindo o seu
real papel na sociedade organizada,
cuidar da casa e de sua família.
Essa figura reforça, vai de
encontro a figura 3 no sentido da
troca de funções entre homens e
mulheres a partir do direito ao voto
feminino, ou seja, de uma vitória
que desencadearia uma verdadeira
mudança nas estruturas sociais.
Todas as charges analisadas mostram que a imprensa não
buscou nunca colocar a mulher de
fato como sendo superior ou igual
ao homem, mas sim inferior, sem
ternura, dependente, masculinizada
e estereotipada. E o que as mulheres buscavam com a conquista do
sufrágio era igualdade de direitos
em relação aos homens.

CONCLUSÃO
A sociedade patriarcal colocava alguns estereótipos nas mulheres. O primeiro é como sendo a responsável pelo espaço doméstico, e se tivesse outras funções para além do lar, a família iria ficar desassistida.
O segundo é que as mulheres por natureza falam além
da conta, ou seja, não conseguem manter o sigilo sobre
qualquer questão. Isso está no imaginário social, duas
das charges reforçam a ideia dos estereótipos, que são
ideias produzidas por homens e sempre vinculados as
mulheres. É um preconceito, um erro.
As mulheres em sua história encontram mais
dificuldades do que os homens. Para ingressar em
guerras tinham de se vestir como homens, e sempre
se fizeram presentes, O movimento sufragista reforçou as mulheres como figuras históricas que lutaram
por direitos, e o direito ao voto deu à elas uma saída
para além da vida doméstica, que foi o seu espaço restrito durante muitos séculos. Levaram suas vidas para
além do espaço privado, para o espaço político, para
se pensar e se formar a sociedade com elas, e não mais
as excluindo.
Podemos dizer que as mulheres buscavam um
avanço gradual e não total, talvez uma estratégia para
alcançarem o objetivo daquele momento. Essa divisão
de avanços está colocada porque os homens não aceitavam que suas esposas deixassem de cuidar de suas
casas, e a FBPF em sua ata coloca que as mulheres
seguiriam com seus afazeres domésticos. Compreende-se que buscavam uma mudança a partir do voto que
traria educação, entre outros elementos, mas não era
uma mudança radical pois tranquilizavam seus maridos sobre os cuidados com a casa e os filhos. Então
os homens perderam pouco, mas não todo o controle

sobre a vida de suas esposas.
Está claro que o movimento sufragista não era
para as mulheres de forma geral e indistinta, mas para
um grupo de mulheres da elite, que tinham estudo e
conhecimento. O movimento teve liderança, o que é
um fator importante pois é quem organiza, traz metas
e demandas, é uma voz a ser seguida pela multidão,
porém não teve o mais significativo, não atingiu as
massas, não foi um movimento que veio da base da
pirâmide social, mas apenas de mulheres com uma formação intelectual. Foi um movimento excludente, e isso
é reforçado pela entrevista de Raquel Prado. Apostaram apenas no voto como via de mudança, e não em
outras questões, como por exemplo, ir contra as ideias
da igreja católica, por entenderem ser algo muito radical, ou ainda a luta pela educação de forma mais concreta, sem o voto como a bandeira principal que alcançado faria as mudanças nesse e em outros temas, ou
seja, o voto mudaria tudo. Foi uma visão equivocada,
pois apenas o direito ao voto e posteriormente o voto
depositado na urna não mudaram outras importantes
questões sociais. Para isso sempre se faz necessária a
pressão vinda das massas sob a elite política.
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NOTAS:

1. Graduando em licenciatura
no curso de História da PUC-SP.
Contato: arthurguilhermeserra@gmail.com
2. Decreto n°21.076 disponível em: https://www2.camara.
leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/
decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html
3. A política dos governadores foi um sistema adotado na Primeira República, onde o Governo
Federal não fazia interferências
nos Governos Estaduais, que em
resposta davam apoio ao Governo
Federal. Os Governadores não se
opunham ao presidente e orientavam seus deputados e senadores a
votarem a favor do Governo Federal. A Comissão Verificadora dos
Poderes realizava uma manutenção
nessa ordem, pois verificava a legitimidade dos eleitos para deputados e
senadores. Quando os eleitos compunham a oposição eram impedidos de assumir seus mandatos.
4. O voto de cabresto era
organizado pelos coronéis, pelos
grandes proprietários de terras, a
elite do período. Isso foi um mecanismo para controlar o voto dos
cidadãos nos “currais eleitorais”,
onde essa elite detinha o controle.
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O voto era aberto, assim o coronel enviava o seu capataz para
acompanhar os seus funcionários
e garantir que esses iriam votar no
seu candidato. Caso contrário poderiam sofrer as consequências. Esse
mecanismo compunha a política
dos governadores, pois os coronéis
garantiam-lhes votos e os eleitos
enviavam dinheiro à região, aos
coronéis. Foi um sistema que funcionou durante pouco mais de três
décadas.
5. A Imperial Ordem do Cruzeiro foi a primeira das condecorações brasileiras. Essa ordem foi estabelecida por Dom Pedro I afim de
comemorar a monarquia no Brasil e
a sua coroação como imperador do
país. Essa condecoração era destinada àqueles que prestaram serviços
ao Brasil, sendo eles brasileiros ou
estrangeiros.
6. As professoras no início
do século XX, geralmente foram
crianças órfãs criadas em associações religiosas. Com a maioridade
ser professora era a opção para não
ingressar na prostituição.
7. Esse documento é classificado como arquivo privado,
que nesse caso se relaciona com
um grupo de interesse (a FBPF),
segundo BACELLAR (2008). Os

arquivos nos permitem acompanhar
e compreender os movimentos nos
quais estão inseridos. O arquivo
pode ser carregado por dois valores,
para aquilo que foi criado, em uma
situação mais imediata, e também
um valor secundário, como probatório, que atesta o funcionamento
de um grupo, de uma instituição,
assim como valor informativo, em
relação a pessoas, problemas, condições, entidades, segundo AGUIAR
& BARBATHO (2013).
8. PORTELLI (2009) coloca
que os historiadores buscam fontes
orais porque os entrevistados têm
informações necessárias, mas as
fontes orais vão para além disso. As
mídias fazem uma exclusão social.
Há pessoas que não têm domínio
sob a leitura, a escrita e a tecnologia, mas têm a base oralidade, a
comunicação dos marginalizados.
A oralidade para os historiadores
dá importância aos excluídos, aos
esquecidos. O historiador faz essa
voz se amplificar. Com isso têm pelo
menos esse espaço na democracia.
9. Trecho do Decreto
n°21.076. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decret/1930-1939/
decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-

-1-pe.html
10. Trecho da canção Construção (1971), de Chico Buarque.
11. A revista O Malho foi
criada em 1902, na cidade do Rio de
Janeiro por Crispim do Amaral. Foi
uma revista humorística, com caricaturas. A revista tratava essencialmente de política, e em suas páginas
foram constantes também a cultura
e críticas de costumes, redigidos por
Olavo Bilac, entre outros colunistas.
O Malho não poupava figuras políticas e por essa razão foi impossibilitado de circular após a chegada de
Vargas ao poder. Em 1935 a revista
muda de formato, passa a ser uma
revista de notícias e literatura. Se
mantem em circulação até 1953.
12. O jornal Correio do Povo
foi fundado em Porto Alegre, em 1°
de outubro de 1895 por Francisco
Antônio Vieira Caldas Júnior, era
inicialmente lido por estanceiros,
era um jornal conservador. Os jornais são marcados por seus posicionamentos e tendências políticas
no Brasil desse o século XIX. Entre
1895 e 1984 circulou livremente,
porém de 1984 a 1986 não esteve
em circulação. Desde 1986 voltou
a circular. Atualmente pertence ao
Grupo Record.
13. [Zé Povo] – Aqui tem, seu
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Maurício, um quadro do futuro que
nos espera, se passar o seu projeto,
dando o direito de voto às mulheres... em pouco tempo elas que são
mais sabidas que nós, aproveitarão
a moleza dos homens e dominarão
tudo! E teremos então esta beleza: o
avô fazendo crochê, a avó fumando
cachimbo, o marido amamentando
o filho, enquanto a mãe vai para a
Câmara dos deputados deitar o
verbo pela salvação da pátria! Tudo
transtornado! Tudo invertido!
[Maurício de Lacerda] – Mas
que tem isso? A Constituição é clara:
as mulheres podem ser eleitoras!
[Zé] – Pois, então viva a
Constituição e o voto feminino! Talvez, com as mulheres em cena, nós
sejamos mais homens... aceitando
o pedido do Ministério da Agricultura e indo plantar batatas!
Adaptado de “O Malho”, 23 de
Junho de 1917.

COMUNIDADE LÉSBICA E A SUAS
TRANFORMAÇÕES NA GLOBALIZAÇÃO
CATHARINA MORAIS-

A

globalização,
um termo frequentemente
usado de
forma romantizada sobre as relações mundiais,
é um dos instrumentos que desperta, diretamente, o surgimento de
fragmentos sociais negligenciados.
Rompendo os limites das fronteiras, a eclosão desse mercado global
gerou a ascensão de um sistema
econômico hostil e insustentável.
De acordo com o texto “Perdedores
Globais” de Robert Kurz (1999), os
Estados, devido à falta de recursos
financeiros, abandonaram à sua
própria sorte uma parcela cada vez
maior da população, roubando-lhe o direito à cidadania. Assim, a
forma como o Estado se comporta
provoca um desaparecimento de
direitos civis.
Nesse processo, utiliza-se
diversos tipos de mídia como forma
de manipulação e controle, aprofundando a comercialização dentro das relações sociais. Criando
uma falsa ilusão de consolidação de uma sociedade inclusiva e
livre, percebe-se uma construção de padrões comportamentais
e afetivos. Consequentemente,
é desenvolvido um ambiente de

repressão e marginalização dos que
divergem desse molde.
A manutenção da cultura
patriarcal e heteronormativa aonde
os preconceitos são enraizados
no inconsciente da população, se
constroi, para pessoas lésbicas, um
ambiente cotidiano com múltiplas
formas de violência. A identidade
do movimento foi construída a
partir de um sentimento de inconformismo junto a de um caráter
revolucionário, projetando uma
luta, muitas vezes perigosa e árdua,
em prol da aceitação. Apesar disso,
dentro de um complexo processo de
estigmatização, que seria uma identidade deteriorada pela ação social,
cria-se uma visão mercantilizada e
fetichizada sob sua imagem.
A globalização e o movimento lésbico
Ato ou efeito de globalizar; 2.
à crescente integração das economias e das sociedades dos vários
países. As novas tecnologias de
comunicação e de processamento
de dados contribuíram enormemente[...].(Novo Aurélio, 2003)
A proposta de globalização,
após ganhar popularidade nos
anos 90, era carregada de promessas de um mundo mais justo para
todos, onde o desenvolvimento
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beneficiaria todos os países e as
diferentes classes sociais. Instigando
também que, com o crescimento da
produtividade e dos bens do capitalismo neoliberal, poderia se criar
uma política econômica internacional. No entanto, observando a
sociedade mundial atual e os impactos negativos da globalização corporativa, é possível compreender
que essas promessas nunca seriam
exercidas. Kurz (1999) dizia em
seu texto que a ciência econômica
encontra-se numa profunda crise,
dessa forma, abrindo margem à
compreensão de que a existência
da crise é devido a esse processo
global.
Dentro dessa tensão, é
desencadeada uma onda de fortalecimento e união dos que são
negligenciados. Num sistema onde
o modo de produção capitalista se
tornou central para a sociabilidade,
existe uma disseminação desenfreada de padrões sociais. As redes,
inseridas nesse contexto, entram na
disputa da globalização do capital
predatório. De acordo com Milton
Santos (2000), a política na sociedade global neoliberal se desenvolve nos mercados, onde os atores
são as empresas multinacionais,
sem nenhuma ética. A lógica das

disputas e da sobrevivência retira
qualquer possibilidade altruísta de
ação. Resta à sociedade retomar o
conceito de solidariedade e ajuda
mútua. Sendo assim, pode-se concluir que, ao fragmentar a sociedade, essa crise da ciência econômica provoca uma reação social,
despertando a formação de organizações anti-sistêmicas.
Um elemento indissociável
ao fortalecimento do movimento
lésbico é a globalização. Por um
lado, o fluxo da padronização social,
marcada pela heteronormatividade
cis patriarcal, criou uma eclosão
da comunidade lésbica. Se multiplicando desde o final dos anos
1970 internacionalmente, muitas
análises teóricas se aprofundaram
dentro das questões de sexualidade, quando tratando de relações
sáficas. Contudo, com o aumento
dessa corrente global, houve uma
incorporação dessas ferramentas
para melhorar a capacidade do seu
potencial de comunicação.
A ativista francesa Jules
Falquet (2004) analisou, dentro do
processo de criação teórica lésbica,
a existência parasital do regime
político voltado ao patriarcado
heterossexual, cujo eixo ideológico é denominado por ela como
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“o pensamento straight”. Segundo
ela, esta modalidade de pensamento
deve ser destruída como sistema
social baseado na opressão e apropriação das mulheres pelos homens.
Para ela, as doutrinas de diferenciação entre os sexos são produzidas
para justificar esta opressão. Em
termos gerais, todas lutam pela (re)
criação de uma cultura e de uma
ética lésbicas.
No Brasil, de modo geral, no
fim da ditadura militar, surgindo
com a articulação de grandes entidades agregadoras, grupos como
a Liga Brasileira de Lésbicas e a
Articulação Brasileira de Lésbicas
foram criados. Em 1979 em São
Paulo, após terem sido silenciadas
no grupo Somos, que até então
era composto apenas por homens,
mulheres do Departamento de
Ciências Sociais da USP criaram
um subgrupo chamado o Grupo de
Ação Lésbico-Feminista( LF). Foi
o primeiro espaço específico destinado a discutir a lesbiandade de
que se tem registro dentro da militância brasileira. Surgiram também
jornais, como Chanacomchana,
essenciais para o crescimento e o
amadurecimento do movimento
no país. Segundo Maria da Glória
Gohn (2000), o movimento lésbico,

embora tomado em sua conformação atual, possui uma história com
caráter cíclico, que se manifesta em
processos de fluxo e refluxo não
referidos a relações de causalidade
mecânica, mas à dinâmica social,
em sua totalidade.
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Identidade lésbica
A identidade lésbica é constituída sob condições hostis, com
marcos frequentemente dolorosos
da história pessoal. Com uma contínua luta pela afirmação do mínimo,
direitos e respeito, elas transformam

esses elementos em uma manifestação de orgulho. Muitas militantes
argumentam que, em razão disso,
torna-se uma identidade frequentemente renegada por pessoas que
mantêm relações sáficas.
Par a o m ov i m e nt o, o

caminho de superação das desigualdades e discriminações, intrínsecas
à condição, é delas serem vistas
pela sociedade, suplicando para
si uma identidade que afasta, gradativamente, a de um cenário de
estigma. Esse efeito é alcançado em
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razão ao fato de que externar um
ideal lésbico (“como parecer uma
lésbica”) não é possível porque elas
são frutos de uma aleatoriedade
de corpos aonde suas identidades
são múltiplas. Desnaturalizando a
concepção de que todas as pessoas
são heterossexuais a menos que se
prove contrário, dentro da categoria
“lésbica” não existem limites acerca
de sua imagem. Enfatizando o seu
caráter revolucionário, buscando
uma experiência desprendida das
normas voltadas à perspectiva heterocêntrica e cisgerneralizante, sua
imagem está atenta para a importância de emancipar o olhar.
A categoria que mais simboliza à identidade lésbica, tal como
construída no Brasil nas últimas
décadas, é a de resistência. A partir
da lógica de dominação, são formadas barreiras de sobrevivência
onde diferentes fundamentos são
introduzidos que proporcionam
uma reação coletiva. Ela, politicamente reconstruída, se tornou
uma identidade polifacetada, compreendendo a existência de múltiplas formas de opressão, dentro de
suas individualidades. Formou-se,
então, por exemplo, uma conciliação do movimento lésbico com
o sindicalista, dos sem-terra, do

feminismo negro, trans e não-binário. Essa incorporação, descrita
por Edward MacRae (1990), se trata
de uma necessidade característica
dos novos movimentos sociais de
tornar válidas certas heterogeneidades internas, ainda que diante da
ameaça à sua representação como
“comunidades de iguais”. Tal fato
ocorre por força das alianças que o
movimento necessita manter com
o feminismo, o movimento racial e,
sobretudo, com o movimento gay.
Mercantilização e fetichização
do movimento
O sistema capitalista e a globalização dominaram o monopólio de toda violência, por parte do
Estado e seus aparatos repressivos.
Sua vigilância redireciona as manifestações políticas e sociais, como
uma expressão de cidadania tímida,
cercada pelo sistema e contida. A
política de assimilação, com a estratégia de incorporar o consumismo
e a festividade dentro dos protestos,
omite seu significado. Esse processo se popularizou com o nome
de ‘Capitalismo Rosa’, e desenvolveu, a partir dele, muitas críticas
à incorporação dos discursos da
comunidade LGBT+ à economia
de mercado.
Se incorporando dentro de

lutas de populações historicamente
excluídas, o consumismo gerou
um mercado focado na comunidade. Um exemplo disso acontece
no mês de junho, mês do Orgulho
LGBT+, onde diversas empresas
criam propagandas voltadas à aceitação, tomando a data como uma
oportunidade para vender a imagem de integridade, sem nenhum
comprometimento real de ajudar
a comunidade. O capitalismo rosa,
nesse sentido, se associa com os
padrões heteronormativos e patriarcais, tentando projetar nas diversas
relações sexuais, padrões aceitos
socialmente.
Dentro do nicho do L em
LGBT+, as pessoas lésbicas são
desqualificadas e sempre questionadas sobre sua sexualidade por
não adequarem aquilo que o imaginário coletivo pressupõe como
apropriado. Com isso, surgem
diversas produções, principalmente
pornográficas, que projetam a relação sáfica como incompleta, sem a
figura de um homem cisgênero. A
adaptação das suas relações dentro
do audiovisual reduziu sua natureza para somente uma fetichização
feita com destino para satisfazer o
telespectador. Ao possibilitar práticas afetivas plurais, o lesbianismo
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afronta a heterossexualidade compulsória e afronta diretamente as
normas de masculinidade, que se
representam nas estruturas sociais,
onde são considerados soberanos e
indispensáveis.
Conclusão
A globalização e sua modernização, com o papel violento e
opressivo, gerou uma desigualdade
desenfreada em diferentes polos
sociais. Esse colapso, também
influenciado pelo monopólio econômico, provocou uma demanda de
reivindicação de direitos dos marginalizados. Uma dessas expressões
da sociedade civil é o movimento
lésbico. Sua existência, desenvolvida
num contexto de busca por uma
voz, é concretamente um processo
político-social.
Retomando o texto de Kurz
(1999), o que nos falta, na verdade,
é a globalização de uma nova crítica social. Um desdobramento que
contenha esse senso analítico das
formações globais é fundamental
para a reciclagem das organizações
sociais. Atualmente, percebe-se
que suas articulações se tornaram
internacionais, compreendendo a
dimensão da mentalidade dominadora globalizada. A criação de leis
e a oficialização de direitos, como,

por exemplo, os de criminalização
à lesbofobia, acontecem por conta
da demanda dessa mobilização
popular.
Se desvinculando de projetos
enraizados ao capital, existem pautas midiáticas de diálogo estabelecidas dentro da comunidade, onde
apresentam a necessidade de seus
próprios canais de comunicação.
Gloria Anzaldúa (2009) coloca que,
meu rotular a mim mesma é para
que a Chicana e lésbica e todas as
outras pessoas em mim não sejam
apagadas, omitidas, ou assassinadas. Nomear é como eu faço minha
presença conhecida, como afirmo
quem é o que eu sou e como quero
ser conhecida. Nomear a mim
mesma é uma tática de sobrevivência. Destacando sua necessidade de
auto rotular, a autora indica que a
luta ainda é constante e existente
dentro da comunidade, dando à
cultura, um papel de resistência. Em
decorrência desse movimento, mas
não sozinho, é possível perceber
posicionamentos sociopolíticos que
se organizam para se opor contra a
estrutura patriarcal, heteronormativa e cisgenera.
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ENSAIO SOBRE O MOVIMENTO
PASSE LIVRE
Bruno Hideki Kawagoe

A

a c u mu l a ç ã o
des enf re ad a
do homem e
seu modo de
vida capitalista, fez o mercado não só quebrar
as barreiras físicas territoriais, como
também as socioculturais e políticas. Mesmo em cenários controversos, a ganância humana, desde
sempre, impulsionou o comércio.
Como descreve Eduardo Bueno
(2016), em seu livro “A Viagem do
Descobrimento”:
Ao fim de 20 dias de marcha,
nas proximidades da cidade de
Timbuctu, em Mali, os marroquinos expunham montes separados
de sal, coral de Ceuta e mercadorias baratas. Depois afastavam-se.
Os homens das tribos locais, que
viviam nas minas abertas, de onde
extraíam seu ouro, aproximavam-se
e colocavam, ao lado de cada pilha,
a quantidade de ouro que julgavam
valer tais mercadorias. Então, era
sua vez de se retirarem, deixando
aos mercadores árabes a função de
aceitar a oferta ou reduzir a quantidade de peças expostas. O processo
se repetia até que toda mercadoria fosse retirada. Era o “comércio mudo” ¬¬¬– uma forma de

etiqueta comercial entre povos
que não conheciam a língua uns
dos outros, costume tão antigo
que fora descrito por Heródoto.
(BUENO, 2016)
Tento em vista tal contexto, cabe, inclusive, ressaltar a
ambição lusitana pela conquista
e domínio desses territórios para
fins comerciais. Deste modo,
torna clara relação opulenta
do homem com o domínio, na
qual os fins justificam os meios.
Entretanto, em contraste com
esse avido lado, que busca cada
vez mais acúmulo e lucro, está o
lado menosprezado, que mesmo
sob tanta desumanidade e injustiça não se deu por vencido, e são
desses conflitos perpétuos que
surgem os movimentos sociais,
cujo mundo onde estão inseridos já possui um comércio global e tecnologia de comunicação
capaz de interagir em qualquer
língua, qualquer lugar e a qualquer momento.
Compete-se ao texto
adiante a função de evidenciar
e elucidar, o surgimento e transformação do Movimento Passe
Livre (MPL) no Brasil, baseando-se em estudos sobre a globalização e a relação com a criação
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de movimentos sociais ainda
em territórios nacionais.
Motivação e revolta
Em princípio, é valido
atentar-se para as circunstâncias que levam a mobilização de grupos, às margens
da sociedade e desamparados pelo estado. No texto de
Robert Kurz (1995), o filósofo trata de fundamentar a
maneira como, num mundo
globalizado, o poder público
nacional sede lugar para o
poder comercial internacional. Exemplo disso, está a
saída da Ford (montadora de
veículos) do brasil. Tal ocasião
deixou milhões de brasileiros
— proprietários de automóveis da marca — em pânico, já
que se instaurou a preocupação a respeito de peças, reposição e revenda. A retirada
abalou o mercado nacional,
o qual, segundo a empresa foi
motivo importante na tomada
de decisão. Em síntese, ainda é
certo dizer que o estado toma
as decisões pelo povo de seu
território. Entretanto, quem
manda no mundo são as grandes empresas globalizadas.
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Deste modo, é com grande
interesse que podemos focar no
berço do MPL. No brasil, boa parte
dos serviços de transporte coletivo
urbano fica — através de concessões
públicas — a cargo de empresas privadas. Essas, sob nenhum tipo de
fiscalização ou ordem de esclarecimento, cobram uma considerável
tarifa de seus usuários, para sustentar seu funcionamento e, obviamente, gerar lucro. Tal preço, varia
de acordo com o mercado onde está
inserido. Foi devido a esse constante
e crescente aumento no valor da
tarifa — o qual vem acontecendo
no país há muito tempo — que em
2003, segundo o livro “A Revolta do
Buzu” (LIMA; CARVALHO, 2007)
ocorreu em Salvador (BA), manifestações que reivindicavam a redução
da taxa, pois:
A redução da tarifa do transporte público – demanda defendida
pelos estudantes em 2003 – aponta
para outra ordem de necessidades,
expressas pelos direitos sociais e
civis, como o acesso à cidade (o
direito de ir e vir), à educação, aos
bens culturais, ao esporte, lazer e
trabalho. A questão da mobilidade
revela-se condição para garantia de
todos os outros direitos. (LIMA;

CARVALHO, 2007)
Movimento Passe Livre
A manifestação, que
incomodou as autoridades e a
empresa responsável pelo transporte coletivo na Bahia, foi considerada a vanguarda do Movimento Passe Livre — fundado
em 2005 em plenária no Fórum
Social Mundial de Porto Alegre.
Outras manifestações foram
de tamanha importância para
o movimento, como a Revolta
da Catraca, que aconteceu em
2004, impulsionando a onda de
manifestações em todas as regiões do país e fortalecendo sua
constituição.
Segundo os princípios
constitutivos do movimento, —
que só podem ser alterados por
consenso — o grupo defende
a autonomia, horizontalidade,
independência, federalismo e
apartidarismo, mas não anti-partidário. O objetivo principal
da organização é a Tarifa Zero,
que é apoiada pelo argumento que
defende o transporte como serviço
público e essencial. Na linha coerente de raciocínio, convém ressaltar que, nas grandes cidades, a
maioria da classe trabalhadora vive
em bairros periféricos abandonados

pelo estado. Em função disso, são
obrigados a usarem o transporte
coletivo para ter acesso ao centro
¬— fonte dos outros direitos civis
como educação, saúde e lazer —
mesmo sob muito sacrifício financeiro e condições precárias.
Triunfo e esquecimento
O evento de maior destaque
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que fez o MPL protagonizar a
imprensa nacional, mesmo que apenas de início, foram as manifestações em 2013 contra o aumento da
tarifa na cidade de São Paulo. Alegando como causa da alta no valor
da passagem, o governo municipal
culpou a inflação — a qual teria
causado muito mais dano se não
fossem os protestos.

Entretanto, o que deveria
ter sido mais uma manifestação
em prol dos direitos civis, supostamente se tornou um golpe político. Da maneira como Perseu
Abramo (2016) explica bem em
seu livro “Padrões de Manipulação da Grande Imprensa”, as informações sobre os protestos foram,
minuciosamente, manipuladas em

significado e objetividade. Numa
manobra elogiável, de certa
forma, passou a apontar como
alvo dos protestos a pressuposta
corrupção do governo na época.
Diante disso, estabeleceu-se dois
polos no brasil: os manipulados
e manipuladores da mídia contra
o governo e os já manifestantes
“apoiadores” do governo. Tamanha foi a repercussão e destreza
midiática, que culminou no
impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
A partir disso, o MPL perdeu visibilidade e por mais que
tentem, as interpretações do
movimento associadas ao PT,
comunismo, vandalismo etc.,
existem até hoje. Atualmente, o
movimento tem representantes
em todo o território nacional e
segue lutando pela conquista de
um país mais igualitário e justo,
não só para seus participantes,
mas também para todos nós.
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Mamani Mamani traz a simbologia indígena em telas, esculturas e fotografias, com
a força mitica dos elementos da natureza: raios, animais e entidades xamanicas. Uma
pintura com cores, que realçam aos olhos a luminosidade de La Paz.
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GLOBALIZAÇÃO, CAPITALISMO
TARDIO E A EMERGÊNCIA DO
MOVIMENTO CAMPESINATO
ISABELA MENDES DOS SANTOS

N

o início da Revolução Técnico-Científico-Informacional,
iniciada em meados do século XX,
um dos fenômenos socioespaciais,
econômicos e culturais mais contundentes começou a tomar corpo:
a globalização. Impulsionada principalmente pela ascensão do capitalismo financeiro (ou monopolista),
em que as empresas se transformaram em multinacionais e fragmentaram seus títulos para serem
comercializados livremente através da “bolsa de valores”, a lógica
globalizada conquistou o mundo e
a hegemonia liberal impera desde
então.
Junto a isso, intensificou-se
nos países em desenvolvimento a
exploração das nações capitalistas, já que foi necessário que elas
se unissem ao restante do mercado
global, atraídas como ímãs. Consequentemente, foram indiretamente
induzidos a aderir à Nova Divisão
Internacional do Trabalho, que
atualizou o colonialismo mercantilista, pois a relação entre colônia
e metrópole passou a ser constituída por países subdesenvolvidos
e desenvolvidos. Sendo assim, as
nações marginalizadas passaram a

estimular a venda de commodities
e produtos das indústrias maquiladoras, enquanto as desenvolvidas
produziam alta tecnologia e realizavam investimentos significativos
em técnicas, logística e estudos,
sempre visando o mais-valia globalizado. Dessa forma, fragmentou-se
o conceito de “nacional”, visto que
a subjetividade cultural, produtiva e
econômica dos países subdesenvolvidos esvaiu-se rapidamente diante
de um raciocínio mercantil global.
Para Robert Kurz (1995, p.X):
Embora nossas ideias sociais
e nossos “sentimentos políticos”
ainda façam referência ao espaço
histórico das nações, essa é uma
realidade que pertence ao passado
- pelo menos em termos econômicos. A partir da década de 80, um
novo sistema de coordenadas surgiu
com uma rapidez impressionante,
impulsionado pelos satélites, a
microeletrônica, a nova tecnologia
em comunicação e em transportes
e pela queda dos custos energéticos:
para além dos limites nacionais,
surgiu um mercado único e global.

países latinos e africanos, fazendo
deles eternas peças codependentes
de um jogo trapaceado, em que apenas aqueles que já estão na frente
ganham, propositalmente. Por isso,
as nações mais desenvolvidas têm
as regiões menos favorecidas como
pura extensão de seus territórios,
retirando sua autonomia e individualidade à medida que se aproveitam do que o pensador Milton
Santos chama de cognoscibilidade
do planeta, unicidade da técnica
e convergência dos momentos, ou
seja, conhecer com expertise a legislação de cada país para instalar com
maior eficiência instrumentos técnico-produtivos a fim de potencializar
a lucratividade industrial através da
mão-de-obra barata.
No Brasil, os efeitos desse
fenômeno começaram a surgir em
meados do século XX com o desenvolvimento do capitalismo financeiro logo após a Segunda Guerra
Mundial, em que o presidente da
época, Getúlio Vargas, sofreu um
golpe de Estado e foi deposto. Logo
em seguida, José Linhares, presidente do STF na época, assumiu
Assim posto, a ideologia que o cargo e, motivado pela sua base
prevalece é hegemônica e detém governista, abriu a economia para
controle sobre o fluxo de indus- o capital estrangeiro, focando, por
trialização e desenvolvimento dos exemplo, na venda de commodities
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como o petróleo cru e revogando
a lei antitruste. No ano seguinte,
foram convocadas eleições diretas
que elegeram Eurico Gaspar Dutra,
evento considerado a primeira
eleição presidencial democrática
da história brasileira. Sua política
diplomática e comercial foi de vasta
aproximação com os EUA com
medidas liberais e anticomunistas.
No entanto, foi na década
de 50 que o fator conhecido como
capitalismo tardio começou, de fato,
a dar sinais. No auge do governo
Kubitschek, o Brasil passava por um
processo de industrialização pesado
intitulado de “cinquenta anos em
cinco”, no qual buscava recuperar o
déficit econômico, científico e tecnológico, imposto à força por países
do primeiro mundo com a intenção
de forçar a subordinação do país aos
interesses do mercado externo tal
qual metrópole e colônia.
Porém, apesar das boas intenções do plano de metas, Juscelino
fomentou o desenvolvimento brasileiro com empréstimos junto a centros financeiros norte-americanos,
endividando o Brasil. Além disso,
ocorreu um verdadeiro leilão keynesianista, com uma escancarada subserviência às multinacionais, como

a adesão do rodoviarismo visando
transformar o país num pólo econômico automobilístico, um tipo
de infraestrutura que hoje paga-se
pelo preço de ter. Dito isso, faz-se
presente o conceito proposto por
Milton Santos de espaços derivados:
“A cada necessidade imposta
pelo sistema em vigor, a resposta foi
encontrada, nos países subdesenvolvidos, pela criação de uma nova
região ou a transformação das regiões preexistentes. É o que estamos
chamando espaço derivado, cujos
princípios de organização devem
muito mais a uma vontade longínqua do que aos impulsos ou organizações simplesmente locais”
Desde então, as multinacionais tomaram conta do país e desmoronou-se a fábula da globalização, prevalecendo sua face perversa.
A partir disso, o Brasil se consolidou como um país capitalista periférico, tendo sua modernização
ocorrido de forma tardia por conta
da condição que os países centrais colocam, até os dias de hoje,
as nações do hemisfério sul. Com
a industrialização atrasada, veio
também a urbanização catastrófica retroalimentada por um êxodo
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rural sem precedentes, em que camponeses foram impulsionados por
ordem econômica, dado o desequilíbrio econômico entre a cidade e
o campo. Em virtude desse crescimento urbano, vieram primeiro as
cidades e, logo após, as indústrias,
diferentemente dos Estados de primeiro mundo, em que houve uma
transição orgânica do proletariado
entre os setores primário, secundário e terciário conforme o crescimento da modernização técnica e
industrial. Sendo assim, devido ao
planejamento falho de industrialização, a produção brasileira voltou-se
cegamente às demandas internacionais, não acompanhando também
o crescimento educacional, profissional e sadio da população, fatores
que contribuem para um desemprego sistêmico, pois a economia
respira e se asfixia entre pequenos
crescimento e grandes recessões.
Isso posto, cada vez mais “homens
cuspidos”, como diz Kurz em seu
texto, passaram a dominar o mercado, ou melhor, serem dominados
por ele com a modernização tardia.
Segundo João Manuel Cardoso de
Mello (19XX, p. X):
Finalmente, o desenvolvimento para dentro manifestaria
uma tendência ao desemprego
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estrutural, porque o progresso técnico traz consigo o desemprego,
como nos centros, mas a demanda
de bens de capital a ele inerente não
se manifesta na periferia, à falta de
indústrias de bens de capital.
Além disso, durante o período JK, na década de 50, uma questão parece ter sido esquecida: a concentração fundiária e necessidade
de uma reforma agrária. Kubitschek, apesar de desenvolvimentista,
hesitou em desafiar os interesses dos
investidores norte-americanos, e
deixou de lado as reformas de base,

tidas pela oposição como atitudes
“comunizantes”. Entretanto, com a
criação da Sudene a fim de desenvolver o Nordeste, inesperadamente
algumas manifestações de movimentos campesinatos do agreste
começaram a ganhar visibilidade.
As Ligas Camponesas, criadas
em 1º de janeiro de 1955, nos limites da região Agreste com a Zona
da Mata de Pernambuco, reivindicavam as calamidades climáticas
como as secas, a miséria, a fome,
altos índices de mortalidade e baixos índices de saúde e educação. De
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maneira geral, o atraso da região.
Contudo, com a caracterização do
Nordeste como região problema, o
movimento campesinato liderado
por Francisco Julião perpetuou
suas manifestações para políticos,
empresários, religiosos e intelectuais
como Celso Furtado, que pressionaram o governo para adoção imediata e radical de políticas visando
a qualidade de vida da população.
Também percebeu-se que os
imbróglios enfrentados na época
eram heranças do Brasil colonial, da política latifundiária e da

concentração de renda. Julião, no
fim dos anos 50, compôs o chamado
“Hino do Camponês” para ilustrar
as questões mencionadas:

oprimidos
Sob o peso terrível do
cambão
Lutando, nós seremos
redimidos.
“Não queremos viver na
A Reforma Agrária é a
escravidão
solução.”
Nem deixar o campo onde
Os integrantes do movimento,
nascemos
de início, denominaram-no de
Pela terra, pela paz e pelo SAPPP, Sociedade Agrícola e Pecupão:
ária de Plantadores de Pernambuco.
Companheiros, unidos Para que a associação atuasse com
venceremos.
seu caráter civil e voluntário, era
necessário um estatuto e um regisHoje somos milhões de tro no cartório. Assim, aprovado o
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estatuto, registrada na cidade e instalada a sede, a liga poderia, enfim,
vigorar legalmente. Elas falavam
em nome de uma seção plural e
abrangente de trabalhadores que ia
desde foreiros, meeiros e arrendatários até pequenos proprietários,
responsáveis por cultivar uma cultura de subsistência e comercializar
os excedentes produzidos em terra
própria ou em terra alheia.
Posteriormente, em novembro de 1961, algumas transformações significativas ocorreram. Durante o I Congresso de

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, realizado em Belo
Horizonte, Julião e as Ligas Camponesas abdicaram uma aliança com
o então presidente da época, João
Goulart. Sendo assim, o movimento
nordestino é considerado autárquico, afinal foram avessos à qualquer colaboração estatal iminente.
Contudo, a posição independente de Julião e dos camponeses
foi minoritária na classe, e os efeitos foram sentidos logo após, pois
demais organizações de caráter
classista, aceitaram a corroboração
estatal, tendo, portanto, mais voz
em meio às demais, até mesmo na
pauta camponesa. Em sequência,
foi necessário redefinir o papel das
ligas e sua atuação, reestruturando
grande parte do movimento, que se
voltou aos interesses de sua base, em
detrimento de políticos, jornalistas,
intelectuais e influentes que vinham
da cidade. No entanto, os sindicatos acabaram tendo sua influência
sob os camponeses, pois mostraria,
que, os agricultores têm de possuir
os mesmos direitos e benefícios do
trabalhador urbano, resultando no
Estatuto do Trabalhador Rural.
Nesse contexto, utilizando
a projeção nacional que as ligas
ganharam, Julião se elegeu como

Deputado Estadual e, posteriormente, Federal, por Pernambuco,
considerado por muitos o ápice das
Ligas Camponesas. Durante esse
período, o movimento teve repercussão internacional, recebendo
visitas de grandes intelectuais, presidentes estrangeiros e revolucionários. Contudo, devido a influência
estadunidense no território latino-americano e o mito dos “perigos”
de uma revolução (no caso, organização) com reivindicações comunistas, as Ligas Camponesas começaram a perder força, pois muitos
simpatizantes acabaram adotando
a ideologia anticomunista, temendo
que a mais extensa zona de pobreza
do mundo ocidental ficasse ainda
mais pobre.
Infelizmente, com a ditadura militar, as Ligas Camponesas
foram extinguidas, pois seus líderes e apoiadores foram ou assassinados, ou perseguidos e exilados.
No entanto, alguns movimentos de
caráter semelhante surgiram, como
os sindicatos rurais, que possuíam
presença significativa nas zonas
onde as ligas estavam.
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MOVIMENTO NEGRO: UMA LUTA PERMANENTE POR IGUALDADE E DIREITOS
DAYRES VITÓRIA PEREIRA DA
SILVA

RESUMO: Este ensaio tem
como objetivo analisar o movimento negro e a sua construção na
luta por igualdade e direitos apontando também como ele se encaixa
na análise feita por Robert kurz
em seu texto “Perdedores globais”
publicado em 1955.

N

O MOVIMENTO

egros são tirados de seus
países, vendidos como
mercadoria
pelo mundo e reduzidos a condição de servidão. Torturados, mutilados e mortos eram quando desobedeciam a seus senhores brancos.
Mulheres negras eram estrupadas
por seus senhores e humilhadas
por suas senhoras. Era assim que o
sistema de escravidão funcionava.
Com o seu fim, após três séculos
de servidão, os negros passam a
ser considerados “livres”. Porém,
como já esperado, essa liberdade
nunca chegou tampouco perto de
ser plena.
Embora os negros tenham
sidos “liberados” da escravidão
do trabalho, continuaram sendo

escravos de um sistema opressor
só que agora apenas sendo considerados como se fossem de fato
“homens livres”.
Tal
sistema - falho e extremamente
racista - novamente reduz o povo
negro ao cargo de inferiores em
todos os sentidos: inferiores em
beleza, em inteligência, em cultura
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e em religião. Tecnicamente, conforme o americano Will Smith
descreve na série “A luta pela liberdade”: “a escravidão havia acabado,
mas a luta pela liberdade apenas
começado”.
Após anos de prática com
um sistema de riqueza, de poder
e de trabalho aos quais os brancos

estavam comodamente acostumados, não seria nada fácil modificar
a situação da escravidão com um
simples documento como o da
abolição. Para os brancos, que teve
suas criações programadas para
odiarem os negros e nunca os aceitarem como iguais, essas pessoas de
cores jamais ocupariam seus lugares

como também um modo eficaz
de resistência. Quando Rosa
Parks em 1955 decide que não vai
renunciar a seu acento no ônibus,
um transporte público, para que
os brancos possam se sentar em
seu lugar - em uma época que
nos Estados Unidos, por exemplo, reinava a era Jim Crow que
impunha que todos eram “iguais”
desde que separados - foi um
dos momentos mais marcantes
de resistência para a história do
movimento negro.
Como Martin Luther King
dizia: “a liberdade nunca é dada
pelo opressor, ela tem que ser
conquistada pelo oprimido”.
Logo, essas formas de apossar-se
da liberdade pelo qual personalidades como King, Malcolm X,
Angela Davis, Rosa Parks, Ida B.
Wells, Mandela e tantos outros
lutavam se dava através de reivindicações, de protestos (sejam
eles individuais ou coletivos), de
e para garantir isso, a humilhação
exigências
por igualdade, respeito
e os modos de opressão deveriam
e direitos e pela resistência dos
continuar.
Desse contexto, renasce para negros ao regime opressor. Estas
o povo negro uma das formas mais formas, em suma, representam a
poderosas de combater a opressão: construção de cada dia do movia resistência. Logo, o movimento mento negro e a sua luta constante
negro pode não somente ser defi- por liberdade.
nido como a luta pela liberdade,
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OS DANOS INFINDÁVEIS
DA ESCRAVIDÃO
Com o imperialismo promovido pelas nações europeias,
a colonização de novos povos e o
sistema de opressão que foi a escravidão, a Europa devastou socialmente e economicamente muitos
territórios pelo planeta. Mesmo
após as gradativas independências
conquistadas por estes povos que
eram explorados, como o caso do
Haiti, a ausência de um sistema de
reparação de danos que deveria ter
sido proporcionada pelos europeus,
colaborou demasiadamente para
que esses povos escravizados não
se reerguessem após tantos anos de
escravidão.
Por não haver uma reparação histórica para com esses povos,
esta população oprimida não teve
ao menos a chance de crescer e
se restaurar depois de tanto sofrimento. Com isso, seus descendentes
também cresceram em meio a esse
cenário de incertezas e pouquíssimas oportunidades. O resultado foi
uma multidão cada vez mais pobre
e desamparada devido ao racismo

criado pelos brancos em relação as
pessoas de cores.
Segundo Robert Kurz, filósofo alemão, em seu texto “Perdedores globais”: “[...] num futuro
próximo, em cada continente, em
cada país, em cada cidade existirá uma quantidade proporcional
de pobreza e favelas contrastando
com pequenas e obscenas ilhas de
riqueza e produtividade [...]”. Assim,
como ele previu, esse processo se
expande descontroladamente. De
um lado, temos a minoria rica cercada por seus murros e do outro;
temos a maioria da população rodeada pela miséria, pela fome e pelo
desemprego. Todas essas consequências são frutos do não reconhecimento por parte dos europeus
dos danos que causaram em massa
à população mundial.
Apesar de os prejuízos econômicos serem os mais evidentes, os
prejuízos sociais e culturais deixados pelos europeus também desenvolveram significativamente questões enraizadas na sociedade em
que o aniquilamento de origens e
histórias, não somente dos negros
como também de outros povos,
ainda perpetua. Kurtz aponta: “O
fundamentalismo religioso inunda
o mundo com seu terrorismo”, o
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Brasil é um reflexo expressivo
dessa situação. A catequização imposta pelos portugueses
aos índios e negros reprimiu
suas culturas. Os africanos, por
exemplo, só se sentiam livres
para cultuarem suas crenças
quando fugiam para quilombos.
As consequências dessa dizimação cultural se estendem até
hoje. Os cultuadores do candomblé (religião derivada da cultura
africana), por exemplo, ainda
lidam com a intolerância religiosa praticada por grande parte
da sociedade brasileira majoritariamente cristã. Não bastasse em
uma época terem que cultuarem
seus deuses às escondidas, hoje
ainda quando celebram publicamente são descriminados por
suas práticas.
A imposição de culturas,
economias e sistemas estabelecidos por governos considerados
superiores sobre outros povos
são a resultância de uma disputa
árdua por poder e dominação
mundial. Esse poder aquisitivo
que só beneficia a minoria rica
das nações faz com que progressivamente o desejo por poder
político e econômico cresça
exacerbadamente entre eles. O
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interesse em dominar plenamente
o outro não tem limite.
Conforme Robert Kurz, a
revista alemã “Wirtschaftswoche”
(citada em seu artigo) formula o
pensamento das grandes indústrias: “Produzir onde os salários
são baixos, pesquisar onde as leis
são generosas e auferir lucros onde
os impostos são menores”. Assim, a
maioria das corporações empresariais, buscando apenas aumentarem
seus lucros, procuram produzir em
locais - majoritariamente de população pobre marginalizadas devido
as formas de opressão que sofreram
- em que as leis sejam favoráveis e
possam ter uma alta produção com
o menor gasto possível.
Frente ao que foi exposto, é
notório que a maioria das nações
ricas não tem se quer uma preocupação ou culpa pelos danos
que causaram (e ainda causam)
a outros países mais pobres. São
poucos os que investem nesses
territórios focando em dar de
alguma forma um retorno às populações
escravizadas/colonizadas e que não estejam acima de
tudo buscando lucros ou tentando
novamente dominá-los. Portanto, o
individualismo econômico continua
gritante.

Q U E S T I O N A R PA R A
RESISTIR
De acordo com Kurtz: “O
pensamento inconformista deve
ser tão ágil quanto o dinheiro fugidio. O que nos falta, na verdade, é
a globalização de uma nova crítica
social”. A ausência do questionamento por parte dos cidadãos gera
uma espécie de conformismo para
com a sociedade. Quando falta indivíduos que levantem as suas vozes
e reforcem que casos de opressão,
de homofobia, de desigualdades,
de autoritarismo e de racismo são
sérios casos de patologias sociais
que adoecem a comunidade e não
devem ser perpetuadas, estas questões deixam de ser combatidas a
todo momento.
Frederick Douglass, estadista
e abolicionista estadunidense, antes
de lutar pelo direito à cidadania dos
negros, se questionou: “Por que eu
sou escravo?”, partindo desse pressuposto ele decidiu como lutaria
pelo fim da repressão de seu povo.
Quando Douglass simplesmente
não aceita mais ser um escravo, ele
procura saber a razão por trás de

um ato tão violento que era capaz
de restringir sua própria liberdade.
Como Frederick, os membros da
sociedade, principalmente aqueles
que de alguma forma são oprimidos, necessitam ser ativamente mais
críticos. Quando não há contestações, não há identificação dos problemas e tampouco existe a possibilidade de mudanças.
Além do questionamento, é
preciso que haja diálogo e troca de
experiências entre os membros de
grupos sociais que se identificam
entre si por sofrerem um mesmo
tipo de opressão. A comunicação,
tanto interna quanto externa, fortalece os movimentos sociais.
Conforme a socióloga feminista negra Jacqui Alexander
afirma: “Conheçam as narrativas
de suas irmãs”. Embora sua fala
seja direcionada especificamente
ao movimento feminista, também
se encaixa perfeitamente aos demais
movimentos. Ela ponta a importância das histórias, das experiências individuais serem compartilhadas. Saber a história daqueles
que sofrem ao seu lado estimula o
movimento e relembra o motivo de
estarem lutando. Angela Davis, em
observação a socióloga Jacqui, diz
que assim não se pode fingir que
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não se conhece as conjunturas de
raça, classe, etnicidade, nacionalidade e sexualidade. Logo, é a através
dessas histórias que os movimentos
crescem - por cada vez mais indivíduos identificarem suas narrativas
com as de outros e se posicionarem
- e se desenvolvem.
A
INTERSECCIONALIDADE
Segundo Martin Luther King:
“A injustiça em qualquer lugar
é uma ameaça à justiça em todo
lugar”. Não se pode lutar por liberdade, quando se aceita outros tipos
de injustiças, por isso a necessidade
da Interseccionalidade (espécie de
intersecção de identidades sociais).
Esse conceito foi criado justamente para definir o sujeito com um
ser construído em vários sentidos.
Por exemplo uma mulher, negra e
homossexual possui três identidades destacadas, logo uma não exclui
ou diminui a outra. Como qualquer
outro ser humano ela é plural. Portanto, suas identidades se cruzam
na luta por direitos, igualdade e
respeito.
A socióloga estadunidense
Patricia Hill Collins, em suas obras

aponta que a Interseccionalidade
não consiste em definir ou em
segregar pessoas em categorias, mas
sim reforçar essa pluralidade do ser
humano.
Logo, os movimentos precisam se unir contra qualquer tipo
de opressão que reprima um indivíduo, um povo em específico ou uma
sociedade inteira para que assim
possam enxergar, resistir e combater
a esses sistemas de opressão.

Movimento negro e educação do
negro: a ênfase na identidade. 1993
Imbriano, Robe; Yellin, Tom.
Minissérie - EUA: A Luta pela
Liberdade. Netflix 2021.
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AGRO NÃO É POP: COMO O AGRONEGÓCIO TORNA OS BRASILEIROS PERDEDORES GLOBAIS
HADASS LEVENTHAL

E

m seu texto “Perdedores Globais”,
escrito em 1995,
Robert Kurz previu
que a globalização provocaria contradições irreversíveis na economia
mundial. A primeira discrepância
tem sua origem na mera definição
de globalização, incompatível com
a história mundial. O conceito de
um mercado global irrestrito rompe

com o sistema baseado em Estados
nacionais e suas instituições, todos
surgidos a partir do capital nacional. Desde a década de 80, com o
surgimento de novas tecnologias, a
economia começou a se expandir
para além do espaço histórico-nação. Enquanto a economia supera
todos os limites geopolíticos, o
Estado permanece restrito aos seus
limites territoriais. Nas palavras de
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Kurz, “surgiu um mercado único e
global”.
Essa conjuntura propicia a
criação de empresas multinacionais,
que mudaram a economia mundial
na medida em que exportam o próprio capital junto à mercadoria. As
firmas globalizadas também exportaram demandas, e, conforme penetravam diversos países, neles construíam mercados consumidores.

Nesse processo, a mercadoria se
emancipou das regulamentações
nacionais. Existem diversas possibilidades de constituição de um
produto. “Uma mercadoria que será
vendida por uma empresa alemã no
mercado alemão pode ser elaborada
na Inglaterra ou no Brasil, montada
em Hong Kong e o produto expedido do Caribe”, exemplifica Kurz.
O aut or a l e r t a , c om o

consequência, para uma infidelidade à economia nacional, que
perde futuras estratégias de desenvolvimento. Para o ensaísta, a diáspora do processo produtivo se trata
de “uma nova divisão de trabalho
dentro das próprias empresas
multinacionais”.
Além de determinar uma distribuição interna dentro das firmas,
a globalização impôs uma divisão
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de tarefas em escala internacional. As companhias procuram por
custos mais baixos e vendas maiores em qualquer parte do mundo,
já que, com os investimentos em
novas tecnologias, o desemprego
aumenta, e o valor da força de trabalho e do poder de compra nacional diminuem. Dessa forma, os
capitais das empresas se internacionalizam, e os países nos quais atuam

se especificaram em determinadas
etapas do processo produtivo.
Essa dinâmica mostra que o
governo perdeu o controle sobre
seu estoque de capital nacional.
As multinacionais têm vantagem
sobre o governo. Se o Estado tentar
impor alguma restrição a elas, as
companhias podem simplesmente
sair do país e migrar para uma
nova sede com menos regulamentações. Então, a nação abandonada,
rompendo com sua especialização
produtiva, teria que arcar com o
prejuízo econômico dessa decisão.
Sendo assim, a globalização
abriu margem para a fase mais
desenfreada do capitalismo. Não
há instituição que possa regular o
capitalismo global, pois ele existe
além das fronteiras dos Estados-nação. Essa premissa possui efeitos
perigosos, precisamente identificados pelo autor.
Kurz percebeu que o novo
sistema mundial não havia sido
projetado para incluir a todos. O
filósofo sabia que a concentração
de renda ia se intensificar progressivamente, com “pobreza e favelas
contrastando com pequenas e obscenas ilhas de riqueza e produtividade”. Ele inferiu, ainda, que o
modelo de economia que se limita

a uma minoria cada vez mais restrita é insustentável. Na medida em
que o capitalismo globalizado toma
regiões sem regulamentações, diminui seu rendimento e prejudica sua
economia, o mercado global perde
seu solo de ação. Sua área de atuação são as pequenas áreas locais,
subdesenvolvidas, que, depois de
sua interferência, ficam arruinadas.
Como resultado, o sistema
produz indivíduos cuspidos pela
economia, ou, como o Kurz os
chama, perdedores globais. Os
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Estados, sem recursos financeiros,
negligenciam suas responsabilidades para com os cidadãos. A única
função das autoridades é controlar setores de extrema miséria e
violência.
Esse cenário já é uma realidade mundialmente, especialmente
no Brasil. Ao analisarmos nosso
país, é importante compreender que
a ele foi atribuído o papel de celeiro
do mundo, desde que foi colonizado. Em seus 500 anos de história,
o Brasil já exportou diversos bens

de consumo, como a madeira Pau-Brasil, a cana-de-açúcar, o ouro,
o café, o cacau, a borracha, o algodão, e carnes animais. Do passado
para o presente, praticamente nada
mudou. Hoje, o país exporta soja,
óleos de petróleo, ferro, celulose,
carne bovina e aviária, açúcares e
melaços e alimentos para a pecuária. Ou seja, o país permanece uma
fonte de matéria-prima para o resto
do mundo.
Assim como o Brasil Colônia,
o Brasil contemporâneo é composto

por latifúndios de monocultura
adquiridos por processos desumanos de genocídio e terras furtadas,
mas, dessa vez, com tecnologias
mais avançadas. Além disso, as vastas terras da nação, que continuam
nas mãos de poucos, ainda são
propriedades de produção extensiva. É a partir das grandes fazendas que a nação exporta sua produção agrícola ao mercado externo
e garante lucro aos envolvidos no
processo. Uma matéria da Agência
Brasil apontou que em 2020 o país
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exportou US$50,995 bilhões a mais
do que importou.
Como consequência da
lucratividade do agronegócio, o
país negligencia os pequenos proprietários e a agricultura familiar que não produzem em larga
escala. Segundo Kurz, esse processo é intensificado pela globalização, que demanda um volume
de produção adquirido somente
com equipamento industrial. As
empresas estatais que não cumprem com o padrão global são
desativadas ou adquiridas pelo
próprio capital estrangeiro através
da privatização. No caso da produção agrícola, as terras que não
produzirem a quantia esperada são
invadidas ou boicotadas.
Em 2016, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Territorial calculou
que a área voltada à agricultura no
Brasil era equivalente a 65.913.738
hectares, ou seja 7,8% do território. O Censo Agropecuário de
2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), revelou que 51,2 mil latifúndios ocupavam 167.000 hectares. Na época, propriedades com
até 50 hectares, ou 500 mil m²,
somavam mais de 81,3% do total

de fazendas agropecuárias, totalizando em 12,8% da área rural produtiva nacional. Ao mesmo tempo,
o levantamento indicou que as
fazendas com mais de 10 mil hectares ou 100 km², por mais que fossem apenas 0,04% das propriedades
produtivas brasileiras, cobriam uma
área equivalente a 51,8 milhões de
hectares, ou 518 mil km². Na época,
14,8% do território de cultivo brasileiro era composto por latifúndios.
Os dados anteriores comprovam que as terras brasileiras estão,
para dizer o mínimo, mal-distribuídas. Hoje, espera-se que essa disparidade tenha aumentado ainda
mais. Um estudo deste ano feito
pelo Instituto Socioambiental (ISA)
mostra que, durante o governo
Bolsonaro, a invasão de áreas protegidas aumentou 56% entre 2018
e 2020. A pesquisa concluiu que a
administração bolsonarista facilita
não só a grilagem, mas também o
desmatamento por conta de uma
fiscalização ambiental enfraquecida.
O levantamento também
chama atenção para os impactos
de novos projetos de lei propostos por aliados de Bolsonaro. O
PL 510/2021 e o PL 2633/2020,
segundo a pesquisa, são meios de
institucionalização da grilagem e,

por conseguinte, do desmatamento,
pois os ruralistas possuem a garantia de que não serão punidos.
Essa conjuntura destaca a
importância do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), cuja principal pauta é a
reforma agrária. Os primórdios do
movimento surgiram na década de
70, durante a ditadura. Em 1981,
surgiu o acampamento Encruzilhada Natalino no Rio Grande do
Sul, próximo de duas granjas que
haviam sido ocupadas por agricultores dois anos antes. Após se estabelecerem num acampamento provisório, as famílias se organizaram
para produzir boletins informativos
que divulgassem a causa. Assim, em
1984, houve o primeiro encontro
nacional dos trabalhadores rurais
que lutavam pela redistribuição da
terra. Na cidade de Cascavel, no
Paraná, fundaram oficialmente o
MST.
Hoje, o movimento luta por
uma reforma agrária popular que
inclua os povos indígenas, ribeirinhos, seringueiros, geraizeiros
e quilombolas. Segundo o site do
MST, é necessário “estabelecer um
limite máximo quanto ao tamanho da propriedade de terra, como
forma de garantir sua utilização
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social e racional’’. A agricultura deve
ser livre de agrotóxicos e organismos transgênicos. Por fim, o movimento considera que a exportação
de matérias primas deve ser complementar, e não prioritária.
O MST, bem como as pautas
que levanta, é uma resposta direta
à negligência do Estado com os
pequenos agricultores e a soberania
alimentar da população brasileira.
Em decorrência da globalização e
da expansão do capitalismo internacional, o governo se submete ao
agronegócio e o lucro que ele traz.
À vista disso, as demandas alimentícias do mercado interno são
ignoradas.
Uma pesquisa feita este ano
pelo grupo Food for Justice da
Universidade Livre de Berlim em
parceria com a UFMG e a UnB
demonstrou que, ao final de 2020,
58 milhões de brasileiros estão passando por insegurança alimentar.
Ou seja, 27,7% da população corre
o risco de não comer por falta de
recursos. No mesmo ano, de acordo
com um estudo de 2021 feito pela
Secretaria de Inteligência e Relações
Estratégicas da Embrapa,o Brasil
exportou 122 milhões de toneladas de grãos. Ainda em 2020, conforme representantes da Embrapa

e da Federação de Agricultura do
Estado (Farsul), o Brasil produz
comida suficiente para 1,6 bilhões
de pessoas.
Quando não estão em falta, os
alimentos do mercado interno estão
infestados de toxinas. De acordo
com dados apresentados em audiência em Brasília pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados em 2019,
o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo
em 2017. Naquele ano, nosso país
utilizou 550 mil toneladas de substâncias ativas.
Ao final de 2020, o governo
já havia liberado 343 novos agrotóxicos (4 pesticidas biológicos, 1
químico, 159 ingredientes químicos de agrotóxicos, 59 pesticidas
biológicos genéricos e 120 princípios ativos) para uso na agricultura.
Segundo a Agência Repórter Brasil,
clorotalonil, e clorpirifós, duas substâncias aprovadas no Brasil, foram
banidos na União Europeia por
afetar o desenvolvimento humano
e provocar o surgimento de câncer
no organismo.
Por outro lado, em oposição
ao movimento do mercado mundial
e as cadeias produtivas mobilizadas pelo agronegócio, os membros

do movimento visam abastecer a
demanda do mercado interno com
alimentos orgânicos. Em 2020, MST
do Sul do país, em parceria com
com outras organizações populares, doou 856,4 toneladas de alimentos cultivados organicamente
aos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo
o site do movimento, a produção foi
enviada para famílias em situação
de vulnerabilidade, hospitais públicos, ocupações urbanas, territórios
indígenas, sindicatos, lares de idosos, cozinhas coletivas e pessoas em
situação de rua.
O MST se encarregou de uma
obrigação do Estado. O artigo 2 da
Lei Nº 11.346, de 15 de setembro de
2006, consta que “é dever do poder
público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar,
fiscalizar e avaliar a realização do
direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade”.
Como levantado por Kurz,
essa isenção faz parte da lógica
mundial capitalista. Não é do interesse do capitalismo selvagem globalizado reverter seu status quo,
distribuir suas riquezas e poder, ou
rever seus padrões de consumo. Se
o mundo exigir toneladas de grãos
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produzidos pelo Brasil, o Brasil as
providenciará, mesmo que isso signifique expulsar minorias de suas
terras, assassinar suas lideranças
e deixar milhões passando fome.
Assim, os ativistas do MST são
intencionalmente cuspidos pela
economia de agroexportação por
não se adequar a ela.
O agronegócio corre nas veias
do Brasil, e está impregnado nas
relações de troca no país. A agroexportação vai muito além da tomada
de terras de outros. Ela começa na
grilagem, mas também inclui as
empresas de biotecnologia desenvolvedoras de novos agrotóxicos e a
bancada ruralista que defende projetos de leis de institucionalização
da invasão de propriedades protegidas e de uso de substâncias cancerígenas no alimento da população.
O que nos falta perceber é
que todos que não se beneficiam
das cadeias produtivas globalizadas do agronegócio são perdedores. Se você é brasileiro, e não tem
condições de consumir produtos
orgânicos, você é um perdedor. Se
você é um camponês que trabalha
nos latifúndios e tem contato diário
com agrotóxicos, você é um perdedor. Se você acha que o agronegócio
moderniza as regiões que invade,

você foi manipulado pela lógica
neoliberal, e é um perdedor. Se você
não é brasileiro, não tem condições
de consumir produtos orgânicos
e consome produtos plantados no
Brasil, você é um perdedor. Todo
proletariado explorado está perdendo para a globalização.
S e não mor rer mos de
COVID-19 agora, morreremos de
câncer daqui a alguns anos.
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CARNAVAL, UMA FORMA DE
RESISTÊNCIA À GLOBALIZAÇÃO
LAURA LIMA

O

fenômeno
da globalização causa
diferentes
impactos
econômicos, políticos e culturais. Os países ditos de primeiro
mundo, possuem uma estrutura
social solida sendo capazes de
reagir de forma positiva com a
inserção do capital estrangeiro e
a industrialização da produção.
Nos países do 3° mundo, cujas
desigualdades são marcantes,
pode haver consequências pejorativas para o desenvolvimento
social nacional.
O Brasil sofreu uma transição sutil do modelo imperialista
para o capitalista. Fomos inicialmente colonizados e submetidos
a uma lógica de exploração das
nossas riquezas naturais e da mão
de obra – através da escravização
dos povos indígenas e africanos.
A oligarquia latifundiária
que surgiu através das capitanias
hereditárias, permanece no poder
até os dias de hoje, assim como as
favelas descendem dos cortiços e do
processo de marginalização geográfica do povo negro, com o final da
escravidão.
Somos então, frutos de uma

miscigenação consequente à globalização, ainda que, pautados por uma
desigualdade extrema, decorrente
do racismo estrutural em uma trajetória marcada pela exploração da
vida em prol do capital (que se destina às grandes potências mundiais)
e pela violência institucionalizada.
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Conforme os avanços tecnológicos popularizados pelas revoluções industriais, o comercio internacional ganha destaque, assim a
indústria, almejando maior lucro,
passa a investir suas tecnologias
nos países subdesenvolvidos, como
o Brasil que possui mão de obra

barata e aderiu a políticas tributárias oportunas.
A formação de centros urbanos trouxe uma perspectiva esperançosa para a qualidade de vida
do trabalhador, mas o êxodo rural
desordenado gerou problemas
urbanísticos enfrentados até hoje

nas grandes metrópoles. O lixo, a
falta de moradia e os altos índices de
criminalidade, são consequências
diretas da globalização em um país
marcado pelo capitalismo tardio.
As políticas neoliberais entendem que a entrada do capital estrangeiro beneficia a economia local,
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trazendo maior empregabilidade, aumento de tecnologia de
trabalho e a elevação do padrão
de vida com o capital imediato.
Na prática, os trabalhadores são explorados, adentrando a um processo análogo
a escravidão. Com a valorização da moeda local, o custo
de produção se eleva, então o
bloco industrial se muda o país
vizinho ou pressiona o estado
há conceder benefícios fiscais
e a retroceder com os direitos
trabalhistas.
No campo, a inserção da
tecnologia tornou a produção
mais eficaz, porém a substituição da mão de obra humana
pela mecanizada resultou na
emigração dos trabalhadores
para a periferia dos centros
urbanos.
No Brasil a economia é
típica dos países periféricos,
sendo pautada na exportação
de commodities e importação de
produtos manufaturados. Somos
responsáveis por 50% do comércio
mundial de soja e nas últimas duas
décadas as exportações do grão se
somaram em 346 bilhões de dólares. A agropecuária é um dos nossos
pilares econômicos e para suprir as

demandas internacionais, adotamos
uma filosofia de produção em larga
escala e baixo custo.
O lucro pode ser imenso para
poucos, mas os prejuízos são maiores e para muitos, pois essa política
entreguista ignora as consequências
ambientais e sociais, assim como as
demandas locais. A monocultura
enfraquece o solo, a grilagem de terras indígenas resulta no extermínio
dos povos nativos e o uso exorbitante de agrotóxicos contamina o
lençol freático.
Conforme o aumento da produção viabilizado pela industrialização, intensifica-se o incentivo ao
consumo e a mídia assume protagonismo na disseminação ideológica
do capitalismo neoliberal. Em uma
espécie de nova política do pão e
circo, a população passa, cada vez
mais, a ser tratada como consumidora e menos como cidadã.
Informação se torna mercadoria, jornalismo e entretenimento
se associam substancialmente e a
grande imprensa se aproveita de
fenômenos sociológicos em prol
da audiência, frequentemente
esvaziando seu conteúdo político,
transformando-o em um produto
cultural alienante.
***

Este fenômeno, pode ser percebido na transmissão dos desfiles
carnavalescos das escolas de samba
do Rio de Janeiro. A festa possui
caráter popular e tem suas raízes,
nas comunidades periféricas e
negras, fundadas nos morros cariocas com as ocupações decorrentes
do final da escravidão. Locais marcadas pela pobreza e pela violência
policial, única resposta que o estado
burguês emite na lógica liberalista.
O primeiro desfile ocorreu
no Rio de Janeiro em 1932 e 19
escolas de samba se apresentaram
na praça 15. O evento tem como
característica base a coletividade, e
não é estranho que tenha adquirido
um caráter de denúncia à violência
cotidiana que essa população sofre
em seus corpos, com os efeitos da
exploração do trabalho precarizado.
É verdade que para fugir da
censura, o carnaval teve de ser conivente ao estado, e durante a ditadura, os enredos faziam frequentes
apologias ao militarismo. Em 1974,
a escola beija flor, teve como tema,
o “Brasil anos 2000”, que exaltava
os benefícios da globalização ilustrados no trecho abaixo:
A ordem do progresso
Empurra o Brasil pra frente
Com a miscigenação de várias
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raças

Somos um país promissor
O homem e a máquina
alcançarão
Obras de emérito valor
É estrada cortando
A mata em pleno sertão (bis)
É petróleo jorrando
Com afluência do chão
Na arte, na ciência e cultura
Nossa terra será forte sem
igual
Turismo, o folclore altaneiro
Na
comunicação
alcançaremos
O marco da potência mundial
(bis)
(https://www.letras.mus.br/
beija-flor-rj/1718828/)
Já em 1979, conforme a redemocratização, as escolas de samba se
aproveitaram do seu alcance internacional para denunciar a invasão
estrangeira (econômica e política),
a censura e a miséria social.
A São clemente desenvolveu
um enredo intitulado “Made in Brazil, Yes Nós Temos Bananas” onde
ela crítica de forma explicita a evasão do capital e das riquezas naturais, questionando a esperança do
povo brasileiro de ser feliz dentro
da conjuntura política do momento.

Já é hora, oi
Do gigante adormecido despertar (despertar)
Do jeito que a coisa anda
Não pode continuar
A serra que é pelada até no
nome, oi
Pelada há muito está
Quero é saber de todo ouro
Onde está nosso “tesouro”
Onde estará
Quero é saber de todo ouro
Onde está nosso “tesouro”
Oh tesouro, onde estará
Parece brincadeira mas não é
(mas não é)
O dólar valorizado
O coitado do cruzado
Não pode se envolver na
transação
O aço volta manufaturado
Jacaré vira sapato
Lembrando até piada de salão
Exportam até nossa gasolina
Por quantia pequenina
E também nosso melhor café
Os craques se mandando de
montão
Já está faltando craque
Pra jogar na nossa Seleção
Eu choro, eu grito
E falo porque amo meu país
(meu país)
Só não podem exportar (bis)

A esperança desse povo ser que se tratava. Ainda ganhou uma
placa com os dizeres “mesmo proi(https://www.letras.mus.br/ bido, olhai por nós”** e foi acomsao-clemente/1732839/)
panhado, não por turistas, mas por
moradores de rua.
feliz

No mesmo ano, a beija flor
denúncia o lixo e a miséria, através
do enredo “Ratos e urubus, larguem
a minha fantasia”, que chegou a ser
censurado pela igreja, mas saiu as
ruas mesmo assim, sendo considerado até hoje, o “maior protesto
político que já atravessou a pista do
sambódromo carioca”*.
Desenvolvido pelo carnavalesco Joãozinho Trinta, o desfile
revolucionário, transformava lixo
em luxo, trazendo nobres esfarrapados (no carro alegórico representando a corte francesa) e mendigos
de branco (em sua comissão de
frente). O Congresso Nacional foi
mostrado num imenso carro dourado, cheio de ratos e com os políticos vestidos de Carmem Miranda.
O Cristo Redentor, cartão-postal do Brasil, foi proibido pela
igreja, de desfilar vestindo farrapos
e sofreu uma modificação improvisada: foi coberto por um pano
preto, capaz de ocultar o seu conteúdo, mas se moldando ao formato
deixando evidente para o público do
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https://veja.abril.com.br/
cultura/beija-flor-desvenda-cristo-mendigo-de-joaosinho-trinta/
O carnavalesco e bailarino
João Trinta, optou por evidenciar a
sujeira ao invés de exaltar a beleza,
através de trechos como “Sai do lixo
a nobreza / Euforia que consome /
Se ficar o rato pega / Se cair urubu
come” (Sambas de enredo, Carnaval
89: encarte), pois tinha intenção de
fazer uma denúncia.
Em suas palavras:
Eu quis fazer uma denúncia
porque, quando cheguei ao Rio de
Janeiro, em 1951, Copacabana era
um local de encantamento. E, de
repente, estava suja, uma feira de
peixe, me revoltei ao ver tanta família dormindo debaixo dos viadutos.
[Irônico] E se os críticos diziam que
eu não retratava a realidade brasileira... (...) Sempre respondi que
ser pobre num Brasil tão farto, tão
rico, é que é irreal. Os ratos e urubus eram os que me criticavam. (...)
Incomodava porque eu sabia o que

era miséria. Lá no morro, percebi a
chegada do tóxico, da violência, das
crianças abandonadas. Nitidamente,
a causa da decadência do Rio de
Janeiro tinha sido o êxodo provocado pelo abandono do campo,
criando esses bolsões de miséria
que são as favelas, as palafitas, as
baixadas.
(trinta in petta, 1998, p. 33).

injustiças sociais. O enredo “ratos
e Urubus Larguem a Minha Fantasia”, foi tema referência de pesquisa da Beija Flor para a criação
do samba enredo 2018. Assim, o
sambódromo carioca viu retornar
a já quase centenária tradição das
escolas de samba de tematizarem
denúncia política e protesto social.
Intitulado “Monstro é aquele
que não sabe amar! Os filhos abandonados da pátria que os pariu”,
foi o enredo que tornou a Beija
Flor campeã do Concurso da Liga
Independente das Escolas de Samba
(Liesa), organização formada pelas
escolas de samba do Grupo Especial
do Rio de Janeiro.
O Monstro Frankenstein é a
alegoria principal que aparece no
desfile da Beija-Flor. No começo, a
Comissão de Frente mostra a criatura sendo construída no laboratório de Frankenstein. Ao decorrer do
desfile, ele vai aos poucos se transformando em imagens do abandono do povo pelo Estado. Depois,
o Monstro vai-se atualizando em
representações da população abandonada no Brasil pós-golpe, como a
“assustadora criatura [...], o monstro
do lixo” (MONSTRO É AQUELE...,
2017, p. 327).

A penúltima alegoria do desfile, purifica os mendigos e o povo
da rua. Fechando o cortejo, um
carro de bombeiros real espalhava
água para todo lado. Trinta, também enfatiza a importância do ato:
Cada um deve agir à sua
maneira. No nosso caso, nós sabemos fazer carnaval, é o nosso ofício.
Que seja através dele, então, que a
gente proteste. Esperamos assim
contribuir para despertar o Gigante
que somos nós. Então lançamos o
grito: “Ratos e urubus, larguem a
minha fantasia”. Será o lixo do luxo.
Será o luxo do lixo.
(trinta apud cunha jr. 2006, p.
120-121).
Ainda hoje, as escolas de
samba se utilizam do seu alcance
global, possibilitado pela tecnologia, para expor cenários políticos e
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https://oimparcial.com.br/
(https://www.youtube.com/
noticias/2018/02/beija-flor-e-cam- watch?v=Q1fn4pZZAsU )
pea-com-o-enredo-brasil-monsNa última ala, a escola convida a população a resistir e a ter
truoso/
esperança. No final do desfile, a
Nas ruas, as pessoas samba- criatura abraça o cadáver do criavam usando fantasias de pele de dor, lado a lado com uma mãe,
cordeiro, refugiados da seca, pedin- moradora de periferia, que traz no
tes e crianças vendedoras de rua que colo o filho morto por uma bala
sobrevivem a violências e intolerân- perdida.
cias de todo tipo. A música também
denunciava a precarização estatal:
ht t p s : / / w w w. s r z d . c om /
Ganância veste terno e c a r n a v a l / r i o - d e - j a n e i r o /
gravata
desfile-beija-flor-2018/
Onde a esperança sucumbiu
Naquele ano, outro desfile
Vejo a liberdade aprisionada
Teu livro eu não sei ler, brasil! que se destacou foi a Paraiso do
Mas o samba faz essa dor Tuiuti, vice-campeã do concurso
dentro do peito ir embora
Liesa. Com um samba enredo igualFeito um arrastão de alegria e mente politizado, intitulado “Meu
emoção o pranto rola
Deus, meu Deus, está extinta a
Meu canto é resistência
escravidão?”, escola cantou pedindo
No ecoar de um tambor
a libertação do povo negro e denunVêm ver brilhar
ciando a mercantilização de seus
Mais um menino que você corpos.
abandonou
[...]
Irmão de olho claro ou da
Oh pátria amada, por onde Guiné
Qual será o seu valor?
andarás?
Seus filhos já não aguentam
Pobre artigo de mercado
mais!
Senhor, eu não tenho a sua fé
Você que não soube cuidar
E nem tenho a sua cor
Você que negou o amor
Tenho sangue avermelhado
Vem aprender na beija-flor
O mesmo que escorre da
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ferida

Mostra que a vida se lamenta
por nós dois
Mas falta em seu peito um
coração
Ao me dar a escravidão
E um prato de feijão com
arroz
Eu fui mandiga, cambinda,
haussá
Fui um Rei Egbá preso na
corrente
Sofri nos braços de um
capataz
Morri nos canaviais onde se
plantava gente
Amparo do Rosário ao negro
Benedito
Um grito feito pele do tambor
Deu no noticiário, com lágrimas escrito
Um rito, uma luta, um
homem de cor
E assim, quando a lei foi
assinada
Uma Lua atordoada assistiu
fogos no céu
Áurea feito o ouro da
bandeira
Fui rezar na cachoeira contra
a bondade cruel
Meu Deus! Meu Deus!
Se eu chorar, não leve a mal
Pela luz do candeeiro

Liberte o cativeiro social
(https://www.letras.mus.br/
gres-paraiso-do-tuiuti/samba-enredo-2018-meu-deus-meu-deus-esta-extinta-a-escravidao/ )
os corpos foliões se fantasiaram de quilombolas, cativos, serviçais, escravizados e aprisionados,
trabalhadores rurais e informais, e
guerreiros da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) em contraste
com os manifestoches, representando a parte da população brasileira que saiu às ruas em apoio ao
impeachment de Dilma Rousseff.

velho tumbeiro demonstrando que
o antigo regime exploratório dos
ricos sobre os pobres avança em
golpeantes reformas...
(MEU DEUS..., 2017, p. 191).
O final do desfile foi encabeçado por um vampiro neoliberalista (fazendo alusão ao presidente
Michel Temer), num carro alegórico
denominado Neo-Tumbeiro, uma
referência aos navios que traziam os
escravos durante a escravidão.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2018/noticia/
desfile-da-paraiso-do-tuiuti-temhttps://ctb.org.br/noticias/ -presidente-vampiro-de-destaquecultura-a-midia/carnaval-2018-o- -e-ala-de-manifestantes-fantoches.
-mundo-assistiu-a-paraiso-do-tuiu- ghtml
ti-denunciar-a-ditadura-brasileira-no-sambodromo-do-rio/
***
Após a redemocratização, o
O objetivo era:
samba enredo ganha liberdade e
atualizar a situação da massa utiliza da alegria festiva para tratrabalhadora, poeticamente, colo- tar de assuntos sérios de maneira
cando-os no lugar dos escravos anti- acessível e clara, utilizando-se de
gos. Na parte superior [do carro] a recursos visuais, linguísticos e sonoclasse dominante extrai e concentra ros para evidenciar os problemas
cada vez mais as riquezas geradas sociais vividos no Brasil.
pelo trabalho do povo e se articula,
Como explicitado ao longo
econômica e politicamente, para do texto, os desfiles cariocas, se
sua manutenção e de seus privilé- constituem em uma forma legitima
gios. À frente, a mão do trabalhador de luta popular contra as opressões
brasileiro continua acorrentada ao inferidas pelas elites globais e pelo
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capitalismo neoliberal.
A grande mídia tenta esvaziar
o conteúdo político carnavalesco,
mas as escolas de samba tornam
isso praticamente impossível, pois
a realização do trabalho coletivo
promove um senso de pertencimento revolucionário, não apenas
na apresentação, mas durante todo
a organização do evento.
Homenagem Aa Marielle
Franco – MANGUEIRA (2019)
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AULAS DE MINHA
VIDA
ELTON LUIZ LEITE DE SOUZA

U

ma das melhores aulas de
minha vida
recebi nas
ruas de Ouro
Preto. Ao sair para conhecer a
famosa cidade histórica, fui abordado por um guri de uns 12 ou
13 anos. Ele vestia um sapato que
já calçara muitos outros pés antes
dos pés dele; e sua calça , também
muito usada, estava amarrada com
barbante na cintura. Mas quando
olhei no rosto dele, vi a riqueza de
um sorriso que expressava uma alegria que vinha do lugar onde a vida
resiste, tal como a alegria de que fala
Espinosa .
Havia nele uma dignidade
na postura e maneira de falar, bem
como uma confiança em si mesmo
nascida de uma força que vinha de
seu sangue, da luta de seus ancestrais. Pensei que ele me pediria
algo, mas na verdade ele queria me
oferecer.
O guri se oferecia para ser
meu “intercessor” no conhecimento
da cidade de Ouro Preto. Enfim, ele
se oferecia para ser meu professor
no conhecimento daquele patrimônio histórico. “Intercessor” significa: “aquele que cria intercessões,
abrindo os conjuntos fechados”. O

intercessor nos desabre e horizonta
, diria o poeta Manoel de Barros.
Ao olhá-lo , me veio à mente
Chico Buarque e sua música “Meu
Guri” , interpretada por Elza Soares. A letra de Chico fala mais do
que de um guri, fala de uma situação social excludente que rouba dos
guris o direito ao futuro. A voz de
Elza é canto de Gaia, voz da Terra-Mãe que chora a dor da injustiça
que violenta seus filhos . Ouvindo-a,
revejo o guri de Ouro Preto caminhando ao meu lado, um pouquinho à frente, feliz por me ensinar.
Quem ama o que faz sente alegria.
Com certeza, esse guri faria a Elza
sorrir , assim como me fez.
Eu, “Professor Doutor”, aceitei
ser aluno do guri. Por meio da fala
e explicações dele , a cidade deixava
de ser histórica: ela vivia , entrava
em devir. Houve um momento em
que olhei para o menino e vi o libertário Zumbi dos Palmares; noutro
momento, ele parecia o poeta Cartola. Ali, o bisavô do menino foi
escravo. Mas em seu bisneto o avô
se libertava no conhecimento que
produz outra história : um devir-memória dos acontecimentos que
a História Oficial não conta.
O guri entrou numa mina
abandonada e me mostrou onde
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ficava o ouro que agora adornava o
trono onde estava sentado o Papa;
ele adentrou numa igreja , subiu ao
altar e abriu os braços em cruz, e o
Cristo nele eu vi, com a cor e a face
do menino-Zumbi.
Por fim, ele me levou à torre
bem alta de uma igreja. De lá, ele me
apontou sua simples casa: o morro
onde o guri morava parecia o Morro
de Mangueira... Sobre a majestosa
colina, seu casebre estava mais alto
e perto do céu do que todas as torres
das igrejas.
( o excelente livro de Janaína
Amado é uma sugestão de leitura)
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O FUTURO NAS MÃOS DE
QUEM TRABALHA

I

ncrível como
tem gente
qu a l i f i c a d a
na esquerda
que acha que
tecnologia funciona tipo
mágica”. Esta frase, proferida de um jeito casual
durante um almoço nos
movimentados arredores
da Berrini, foi a semente
do que viria a se tornar a
primeira muda de um promissor movimento de tecnologia militante: o Núcleo
de Tecnologia do MTST.
Engana-se, porém,
quem entende que este
estopim inicial foi disparado por puro mau humor.
Negativo: o que diagnosticamos ali foi uma completa hegemonia ideológica do neoliberalismo não
somente sobre os meios de
produção e as habilidades
de desenvolvimento de
software - tão imprescindíveis neste cenário de
quarta revolução industrial
que vivemos - mas também sobre a força de trabalho como um todo. Os
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trabalhadores do setor de tecnologia
da informação, por mais precarizados ou valorizados que possam ser,
não possuem uma identidade de
classe nem tampouco um sindicato
forte o suficiente para representá-los
enquanto entidade coletiva. Além
disso, por conta do déficit crescente
de profissionais capazes de cumprir
esta demanda, insatisfações trabalhistas e respostas às explorações
corriqueiras do setor não são tratadas na base da organização de
classe, mas sim resolvidas com a
troca de empregador. Some-se a
isso o canto da sereia do sonho do
empreendedorismo como vetor de
ascensão social ou mesmo o hábito
de startups e firmas de TI de martelar formação política por meio de
dinâmicas de grupo e reuniões de
abraçar árvore com o RH e temos
diante de nós uma massa de trabalhadores extremamente produtivos
em termos de geração de tecnologia
de ponta, porém entregando barato
a mais-valia de seus trabalhos nas
mãos do empresariado em troca da
ilusão temporária de participação
no capitalismo neoliberal.
Nas periferias, porém, a história é outra. Enquanto uma parcela pequena consegue aprender

as habilidades necessárias para
se inserir no mercado de trabalho, o que se vê no seio do
nosso povo é uma verdadeira
reprodução de um sistema de
castas tão brutal que muitos
de nossos militantes sequer
sonhariam em conhecer um
programador qualquer dia que
fosse. E foi pensando em todas
estas problemáticas que nós do
MTST entendemos que criar
um Núcleo de Tecnologia seria
uma tarefa importante para a
militância de esquerda dos próximos anos.
Concebido em 2019, o
coletivo nasceu do encontro
entre militantes que trabalham
com tecnologia e da tradição
de formação política do maior
movimento urbano do país,
o MTST. Concilia métodos
de educação popular freireana com o olhar atento para a
tendência dos mercados e das
demandas tecnológicas que o
século XXI nos trás. Estruturados
como coletivo, rodamos programas de formação técnica voltado
para a base de nossas ocupações
buscando garantir oportunidades
de trabalho digno que, a depender

fluxogramas sobre manifestações de rua ou problemas das
ocupações; desenvolver scripts
para ajudar na organização de
nossas cozinhas solidárias; criar
programas capazes de, fim-a-fim, executar cadastramentos
e acompanhamentos bastante
próprios do movimento usando
aplicações mobile.

da lógica liberal, jamais lhes seria
oferecida, além de trazer para as
comunidades de desenvolvimento
conceitos mais firmes de consciência de classe. Como resultado
absolutamente consequente destes
dois fatores, estamos formando
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militantes capazes de desenvolver
tecnologia e nos tirar do atraso
estratégico que só muito dinheiro
seria capaz de comprar.
Nossos primeiros resultados
começaram a aparecer: a primeira

turma de Introdução à lógica de
desenvolvimento de software com
python, iniciada em janeiro de
2021, já está formada, no mercado e
adensando seus conhecimentos em
novas etapas de formação usando
frameworks de desenvolvimento

web e em tendências de futuro,
como automação por meio de
Internet das coisas (IoT). Chegamos neste patamar justamente porque nossa metodologia de ensino
toma sempre como ponto de partida problemas cotidianos: escrever
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Além dessa faceta pedagógica, dedicamos energia para
a construção de soluções que
ajudem a militância e o povo,
colocando tecnologias que
normalmente tiram empregos e precarizam ainda mais
as relações de trabalho a favor
da população mais vulnerável
e mais necessitada. Um exemplo importante e bem-sucedido desta visão é nosso Contrate Quem Luta, um assistente
virtual (chatbot) de WhatsApp
que utiliza inteligência artificial,
reconhecimento de voz e geolocalização para conectar militantes a oportunidades de trabalho
(a la GetNinjas), sem cobrar-lhes
um centavo pelo serviço. Atuamos
também como software house em
projetos de organizações e empresas que nos sejam simpáticas para

garantir empregabilidade sustentável para nossa militância, a fim
de fomentar mais ações como estas
e fazer prosperar iniciativas que
podem ajudar a virar o jogo para
a classe trabalhadora brasileira no
curto prazo.
Uma esquerda que fuja ao
debate tecnológico está fadada a
ser pega de surpresa a cada novidade. Facebooks, Whatsapps e
enxames de bots não aparecem do
nada; novidades são fruto de um
desenvolvimento cotidiano da técnica bastante visível para quem é da
área . Os meetups de hacktivismo
legalistas, as análises de métricas
de redes sociais e o temor de que as
tecnologias vieram para tirar nossos trabalhos não nos bastam mais:
precisamos ocupar e cultivar espaços para que as benesses daquilo
que produzimos sejam revertidas
para nós trabalhadores. Assim, com
nenhum perdão da ironia ao pessoal
da Faria Lima, conseguiremos ajudar a pautar as verdadeiras reformas
de que nosso país precisa.
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Bem, as redes se alvoroçaram
com o tema Cuba, a Palestina que
nos tocou por padrão nesta zona do
planeta (e eu, com prazer, mas sem
prazer, juntei-me ao alvoroço).
Como sempre quando há um
acontecimento importante, começa a
ser usado o que os gringos chamam
de ′′ what-about-ism “. Ou seja, ′′
por que reclamas de Cuba e não da
China ′′ ou ′′ por que escreves
Je Suis Charlie ′′ e não ′′ Je Suis
Colômbia “.
Sempre bom somar a uma
conversa outros exemplos e mostrar como um fato pontual pode se
relacionar com outros. Mas o whataboutism (aquele que me é muito
difícil de escrever, então vou castellanizar por mal que pese a Igreja
Católica como ′′ QueBautismo ′′)
costuma ser usado como ataque pessoal para deixar em evidência uma
suposta contradição, hipocrisia do
denunciante.
Suponhamos que eu me
dedico apenas a denunciar atropelos ′′ de direita “, como Colômbia,
Bolívia, Chile mas calo-me absolutamente sobre os ′′ de esquerda ′′
como Cuba ou China.
Isso é errado?
Sinceramente, acho que não.
Há mil razões pelas quais você escolhe as causas militares. Eles podem

ser profundamente pessoais. Militar leva tempo e impossível escolher
todas.
A única coisa que seria moralmente errado seria eu afirmar que os
mortos de uma cor são mais valiosos
do que os outros. E isso acontece frequentemente. Mas mesmo se fosse
esse o caso, pra que caralhos quereríamos perder tempo com a moral de
alguém que acha em redes, alguém
que não é político nem governante
nem tem influência relevante nas
vidas de ninguém?
Se se tratasse de um governante ou de um conhecido, bem,
nós podemos julgá-lo; isso também
não é errado. Mas o urgente, eu acho,
deveria ser sempre a denúncia e não
o denunciante.
A razão pela qual alguém
aponta uma injustiça, eu acredito,
deveria ser para que entendamos por
que isso acontece, aprendamos com
ela e tentemos futuramente agir para
que ela não se repita.
Nem mais nem menos.
O mundo é melhor quando as
injustiças são apontadas. Se são reais
e se muita gente não as conhece,
realmente não é tão importante se o
denunciante tem ou não uma agenda
retorcida.
Ora, se nos preocupa mais
apontar o dedo para o vizinho em
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vez de apontar os golpes, assassinatos, corrupção, então, bem, mais do
que a justiça nos motiva a mesquinhez. E isso também não é errado.
Mas é tão triste que deveria ter
vergonha.
E me desculpem se escrevi
sobre este assunto e não outro, mas
estou atrasado para chegar a um
batismo.
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UMA BREVE HISTÓRIA DA PETROBRAS:
DO DESCOBRIMENTO DO PETRÓLEO
BRASILEIRO EM 1939 AO GOVERNO MÉDICI NO REGIME MILITAR EM 1974
GUSTAVO JERONIMO

N
Introdução

este artigo,
será trabalhada a história da descoberta do
petróleo em solo brasileiro; as políticas de petróleo que antecederam
a criação da Petrobrás; o debate
acerca do monopólio petrolífero,
envolvendo nacionalistas e liberais; a criação da Petrobrás, pela
Lei nº 2004 de 1953, e a respectiva
constituição de capitais da empresa;
as mudanças administrativas e a
expansão econômica da petroleira
no regime militar até 1975.
A discussão entre nacionalistas (de várias linhagens) e liberais é importante de ser observada,
pois ela sempre orbitou a questão
do petróleo e foi responsável por
configurar uma política de petróleo e uma política econômica que
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enxergavam a constituição da Petrobras, isto é, como seria desenhado
esse monopólio, para alcançar uma
suposta autossuficiência do setor
energético brasileiro e um desenvolvimento industrial independente.
Por outro lado, é interessante
observar a mudança trazida pelo
regime militar em termos de política econômica e como a Petrobrás
colabora com ela, ao mesmo tempo
em que é redesenhada a administração e gestão da petroleira, favorecendo, embora sob a configuração
de monopólio nacional, o capital privado e a suposta eficiência
neoliberal.
1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DA PETROBRAS: REDEFININDO
AS POLÍTICAS DE PETRÓLEO
O nascimento da empresa
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás

em três de outubro de 1953 ocorreu
sob um processo político em que
coincidiu a necessidade econômica
do país com o ambiente político
favorável. A volta de Getúlio Vargas à presidência da República em
31 de janeiro de 1951, donde ele
só sairia com sua morte em 24 de
agosto de 1954, fez retomar o debate
público de cunho nacionalista sobre
a independência econômica do Brasil e sua suficiência energética. Esta
que já vinha sendo pautada desde o
início dos anos 40, tendo em conta
o avanço almejado em infraestrutura (siderurgia, metalurgia, energia elétrica, etc.), que daria suporte
ao modelo de industrialização por
substituição de importação buscar
ultrapassar o estágio retardatário
da indústria nacional. No que diz
respeito à empresa Petrobras, nosso
tema em questão, o período de 1951
a 1953 foi uma janela de oportunidade decisiva para a criação da
estatal.
Retrospectivamente, de

maneira breve, podemos elucidar alguns marcos e contextos do
problema da suficiência energética
em petróleo no Brasil. Na década
de 1930, o governo constatou que
o município de Lobato – BA não
necessitava do fornecimento de gás
natural para consumo cotidiano da
cidade, e que nessa localidade os
moradores e funcionários da prefeitura utilizavam um líquido preto
que jorrava da terra para acender
fogareiros e para iluminação. Este
fato chamou atenção do poder
público que deu início à investigação e pesquisa do petróleo, que
a partir desta região se espalharia
para outros trechos do território nacional, inclusive, como será
mencionado adiante, posteriormente com plataformas marítimas,
a exemplo da primeira refinaria de
Duque de Caxias – RJ.
Um primeiro passo relevante,
do ponto de vista administrativo,
foi a criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, durante
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o período do Estado Novo (1937
– 1945). Momento este iniciado
com o golpe de 10 de novembro de
1937 que resultou no fechamento
do congresso e na nomeação de
uma Assembleia Constituinte.
Sobretudo, nesta fase do governo
de Getúlio Vargas, notabilizou-se a
ideologia nacionalista, que se refletiu numa máquina administrativa
mais ampla e, ao mesmo tempo, de
decisões mais centralizadas. Por via
de um Estado com Poder Executivo
hipertrofiado, buscou-se superar o
atraso no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, tendo o Estado
como carro-chefe do desenvolvimento e investimentos em indústrias de base (com destaque para a
Companhia Siderúrgica Nacional
e Companhia Vale do Rio Doce),
infraestrutura, e independência
energética.
De acordo com Cardoso de
Melo e Novaes,
A for m a c om o o

governo Vargas realizou
alterações na estrutura do
aparelho estatal no período
do Estado Novo, resultou de
medidas que se erigiu um
novo aparelho de regulação
e intervenção econômica;
estruturou-se no Estado uma
área social na qual passaram
a serem gestadas políticas
públicas de caráter nacional;
finalmente, os organismos
coercitivos e repressivos estatais adquiriram substância
qualitativamente nova (Cardoso de Melo e Novaes em
RODRIGUES NETO, 2008,
p. 2).
Em 1937, a política de petróleo aprovada na nova Constituição,
promulgada no Estado Novo, garantiu que a exploração e produção não
fossem concedidas a capitais estrangeiros e que a exploração do subsolo
seria exclusividade dos brasileiros.
Além disso, o Departamento Nacional da Produção Mineral -- DNPM
– passou a ter orçamento próprio e
estar ligado diretamente à presidência, com o intuito de que houvesse
condições de lograr com urgência a
pesquisa do petróleo em território
nacional.

Em 29 de abril de 1938, o
Governo Federal criou, por meio
do Decreto- Lei nº 395, o Conselho
Nacional do Petróleo. Esse organismo era capaz de maior desenvolvimento do setor petrolífero, uma
vez que sua máquina administrativa
e arrecadatória eram mais eficientes que as do DNPM. A criação do
CNP foi uma atitude do Estado de
sair à frente do setor privado nesta
atividade econômica. O setor privado nacional encarava a exploração, pesquisa e produção do petróleo como atividade econômica de
alto risco, sendo que havia pequeno
acúmulo de capital para tanto, deficiência técnica e a característica das
bacias sedimentares nacionais que
exigiam esforços redobrados para
identificação e extração do petróleo.
Paralelamente à reticência do
setor privado nacional em investir
no setor, o capital internacional,
com seus grandes oligopólios (Standard Oil, Shell, Gulf Oil), além de
considerar a dificuldade de produção advinda da formação geológica
brasileira, preferia ter o Brasil como
importador de seus produtos. Uma
forma de evitar o risco e lucrar com
uma economia em desenvolvimento
que necessita, inevitavelmente, da
fonte energética betuminosa para
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continuar a avançar, a passos largos,
no seu desenvolvimento industrial.
Considerando este contexto,
e o posicionamento dos capitais
privados estrangeiros e nacionais
diante desta conjuntura, o governo
federal se antecipa, e numa atitude
nacionalista, visando a autossufiência do Brasil em petróleo, perspectivando os avanços das indústrias de
base e a industrialização por substituição de importações, cria o CNP
com vista a desenvolver o Brasil no
setor da energia fóssil. O CNP regulou o setor petrolífero, voltando-se
para o controle estatal da atividade.
É importante mencionar que
os presidentes do CNP foram militares, para os quais a questão do
petróleo era central para a segurança nacional, e onde a discussão
da energia é tida como setor estratégico para a Economia do país. A ideologia da segurança nacional é uma
ideologia autoritária e nacionalista
que se baseia no desenvolvimento
econômico, asseguradas a segurança
interna e a ordem social. O primeiro
presidente do CNP foi o general
Júlio Caetano Horta Barbosa, nacionalista de formação positivista, que
buscou, através dos meios legais,
dificultar a ação do capital privado
na indústria petrolífera, era do seu

entendimento segundo Cupertino
que “só o Estado tem qualidade para
explorar o petróleo, em nome e no
interesse dos mais altos ideais de um
povo” (Cupertino in RODRIGUES
NETO, 2008, p. 4). O general Horta
Barbosa e o general Juarez Távora
protagonizaram uma série de debates sobre a questão do petróleo no
Clube Militar. Esse debate tomou
conta da opinião pública, que ficou
eufórica com a campanha nacionalista pelo petróleo, repetindo o lema
“o petróleo é nosso”.
O substituto de Horta Barbosa, o general João Carlos Barreto,
de tendência mais liberal no debate
da época, iniciou o processo de concessão para construção e operação
de refinarias regidas pelo capital
privado nacional. Os capitalistas
nacionais interessados nas concessões, que tiveram sucesso nesta
empreitada e precisaram vencer
diversos obstáculos, foram Alberto
Soares Sampaio, que tinha como seu
sócio o banqueiro Walter Moreira
Sales, e o empresário e senador da
república, Drault Ernany.
O caminho do capital privado pelo setor contou com uma
série de obstáculos, a saber, o processo de concessão durou de 1946 a
1954, e havia limite para refino de

barris, o que se tornou um problema
para o projeto empresarial, quando
as refinarias estatais aumentaram
sua capacidade de refino e sufocaram as refinarias privadas por meio
da concorrência capitalista. Além
disso, as empresas privadas eram
obrigadas a criarem um fundo de
garantias à União e reverter parte de
seus lucros, para que o CNP pudesse
converter esta renda em pesquisa de
campos de petróleo. Não bastassem
esses tópicos mencionados, havia a
dificuldade dos grandes monopólios estrangeiros venderem óleo cru
para que estas refinarias iniciassem
a operação. Conforme dito anteriormente, para os monopólios estrangeiros era mais vantajoso manter
o mercado nacional consumidor
de petróleo (refinado) em expansão como importador, e, portanto,
tomador de preço. Esta questão foi
resolvida depois de muito tempo
e esforços com a intermediação
do embaixador estadunidense no
Brasil, Adolpho Berle Jr., que atuou
junto a Standard Oil para o fornecimento de barris de óleo crus.
2. SOBRE O PROJETO DE LEI N°
2004 DE TRÊS DE OUTUBRO DE
1953 E A CRIAÇÃO DA PETROBRAS S. A.
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Inicialmente, vale ressaltar
alguns dados relativos ao aumento
do consumo e da importação de
derivados de petróleo no Brasil entre 1940 e 1950. Em 1940, o
Brasil consumia 32.280 barris/dia,
correspondente ao valor de US$ 28
milhões. Entre 1941 e 1945, houve
oscilações quanto à taxa de consumo barris/dia, pois era necessário o racionamento devido à dificuldade de abastecimento do país,
devido a Segunda Guerra Mundial.
Na segunda metade da década em
questão, notou-se, em média, um
crescimento de 20% ao ano na taxa
de consumo de petróleo barris/dia,
levando em 1950 à duplicação da
quantidade consumida e importada
em 1945, e triplicando os números
referentes a 1940. De acordo com
o presidente Getúlio Vargas, em
Mensagem ao Congresso e Senado,
acompanhando o projeto de Lei de
política de petróleo e criação da
Petrobras,
[...] o valor das importações de petróleo e derivados
que, em 1939, correspondem
a 7% do valor da totalidade
de nossas aquisições externas,
em 1946 representou 7,6% e,

em 1950, 11,3%. No ano em
curso, (1951) essa relação
deverá ultrapassar 13%, apesar do aumento considerável das importações globais,
aproximando-se de Cr$ 4,0
bilhões as compras externas de petróleo e derivados
(Getúlio Vargas em COHN,
1968, p.131).

Fonte: Quadro adaptado de General Ibá Jobim
Meirelles in COHN, G.
Petróleo e Nacionalismo,
1968, p.130.
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Cabe observar também que
o Estado teve um papel importante
na cobertura de divisas nas importações mencionadas, acelerando
a queima de divisas acumuladas,
sobretudo, durante o período da
Segunda Guerra Mundial. Nota-se
no quadro que, enquanto a quantidade de barris aproximadamente
triplicou, o preço em dólares, concomitantemente, quadruplicou no
período de 1940 a 1950.
Além disso, complementando
os dados anteriores a respeito do
diagnóstico do contexto econômico, vale observar que foi constatado pelo presidente e sua equipe
econômica que, sendo o Brasil um
importador cada vez maior, devido
ao seu acelerado desenvolvimento
industrial, e, ao mesmo tempo,
exportador de produtos primários, commodities, de baixo valor
agregado, o país sofreria em sua
balança comercial o impacto da
deterioração dos termos de troca.
Esse raciocínio econômico referente ao comércio internacional
é uma ressonância da constatação feita no ambiente da CEPAL
(Comissão Econômica para América Latina e Caribe) da chamada
deterioração dos termos de troca,
baseada na constatação de que os

produtos primários estatisticamente
apresentam uma queda no nível de
preços, independente da quantidade
comercializável.
Em suma, esse preâmbulo de
análises econômicas indica, conforme aponta Gabriel Cohn,
[...] que a área política
do petróleo não se oferecia
sem mais, como uma opção
entre outras possíveis, num
momento dado, mas se impunha como uma exigência de
ordem material, com tanta
ou maior força no início da
década de 50 quanto no final
da década de 30: da sua redefinição urgente dependia
a própria continuidade do
processo de desenvolvimento.
(COHN, 1968, p.183).
Para levar adiante o projeto
de uma política de petróleo, Vargas instalou em 1951 a Assessoria
Econômica da Presidência da República, sob a liderança de Rômulo de
Almeida. O novo documento a ser
produzido por essa assessoria contava com a articulação do presidente
nos meios políticos, Congresso e
Senado, para obter um termômetro
que indicaria o tom a ser utilizado
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no texto do projeto de Lei. O autor
do texto responsável pela política
petrolífera e que fundou a Petrobras foi Jesus Soares Pereira, que em
relato a Medeiros de Lima (LIMA,
1975, p. 97) menciona as inúmeras
idas e vindas entre a assessoria e
o presidente, para dosar o tom do
discurso do Projeto a ser levado à
Câmara e ao Senado. Antes de o
projeto ser apresentado à Câmara,
ele foi reescrito por Soares Pereira,
sob a supervisão de Getúlio, doze
vezes. Também foi acrescentado à
arrecadação fiscal, para embasar
as novas propostas, a taxação de
25% do imposto sobre lubrificantes e combustíveis líquidos, repassando unicamente os outros 75% do
montante da arrecadação ao Fundo
Rodoviário Nacional. A importância da questão do texto do projeto,
do qual ficou incumbido pela redação Soares Pereira, era buscar uma
conveniência política, deixar entremeios, brechas para que se pudesse
fazer emendas na proposta, sem
travar o debate parlamentar em
questões ideológicas mais extremadas referente ou não a pauta do
nacionalismo.
Vale ressaltar que a tramitação do texto da proposta de política de petróleo, foi seguida por

uma mensagem do presidente, esta
sim marcadamente nacionalista. O
ambiente político, em termos de
correlação de força e alianças partidárias, era aparentemente favorável a Vargas, pois ao PTB, se uniu
o PSD, no governo anterior ligado
a UDN (de oposição). Além dos
cuidados para que as negociações
fluíssem e chegassem a cabo à definição de uma política fundamental
ao prosseguimento do desenvolvimento da indústria nacional, foi
cuidado para que a proposta tivesse
alta qualificação técnica, responsabilidade da competente Assessoria econômica composta por Vargas, sob a direção de Rômulo de
Almeida, e também a fidelidade à
linha política nacionalista assumida
pelo presidente.

Anônima, e dá outras providências.”
(Lei nº 2004 de três de outrubro
de 1953). Possui em sua redação
quatro capítulos e 56 artigos e foi
assinado por: Getúlio Vargas, Tancredo de Almeida Neves, Renato
de Almeida Guilhotel, Cyro Espírito Santo Cardoso, Vicente Ráo,
Oswaldo Aranha, José Américo,
João Cleofas, Antônio Balbino, João
Goulart, Nero Moura.
Alguns artigos e parágrafos
podem ser considerados de interesse para este texto, pois aponta
os princípios que a empresa estatal
Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras)
apresenta em sua fundação, alguns
que refletem o nacionalismo mencionado da política varguista, bem
como, alguns aspectos que determinam o controle e propriedade da
empresa, assegurando o monopólio
estatal.
3. COMENTÁRIOS ACERCA DA
Pode-se notar que divergindo
LEI N° 2004 DE TRÊS DE OUTU- do papel do CNP, um braço da preBRO DE 1953
sidência, desempenhado até então,
a Petrobras, embora dirigida pelo
O texto da lei em questão se CNP, tem a participação do governo
inicia apontando o conteúdo a ser nas suas decisões como intermetratado: “Dispõe sobre a política diador e direcionador da política
nacional do petróleo e define as petrolífera. Antes de a Petrobras
atribuições do Conselho Nacional ser criada, o governo agia, por via
do Petróleo, institui a sociedade por do CNP, com intervenções súbitas,
ações Petróleo Brasileiro Sociedade a partir de então, passaria a atuar
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como direcionador, intermediador,
caracterizando o Estado que intervém nas decisões de política econômica e energética como um Estado
Planejador.
No capítulo I da Lei n° 2004,
das disposições preliminares, fica
estabelecido no Artigo primeiro o
monopólio da União sobre a pesquisa, lavra das jazidas de petróleo; o refino do petróleo nacional
ou estrangeiro; o transporte marítimo, ou por condutos, do petróleo
e derivados. Este monopólio seria
exercido pelo CNP, ao qual caberia
orientar e fiscalizar, e pela sociedade

suas operações, a saber, 4 bilhões
de cruzeiros, a ser dividido entre
20 milhões de ações ordinárias e
nominativas a 200 cruzeiros cada
uma. Conforme parágrafo quatro
deste artigo, o acionista poderia
gerir títulos múltiplos de cem a cem
mil ações de acordo com as normas
estatutárias.
O Artigo décimo simboliza
bem o ponto de partida para operação da empresa. Nele é mencionado
o capital inicial, a integralização de
bens e direitos da União sobre o
subsolo betuminoso, a ênfase no
controle e propriedade do monopólio estatal através da posse de 51%
do capital volante em ações. É digno
por ações Petróleo Brasileiro S.A e de ilustração:
suas subsidiárias, às quais caberiam
Art. 10 – A União subsexecutar.
creverá
a totalidade do capital
O Artigo terceiro redefine o
inicial da Sociedade, que será
papel do CNP que, subordinado ao
expresso em ações ordinárias
Presidente da República, caberia
e, para sua integralização, dissuperintender as medidas concerporá de bens e direitos que
nentes ao abastecimento nacional
possui, relacionados com o
de petróleo. O artigo sétimo é respetróleo, rochas betuminosas
ponsável por pautar os atos conse pirobetuminosas e de gases
titutivos, elaborar e aprovar Estanaturais; também subscretuto e a integralização do capital da
verá, em todo aumento de
União no setor petrolífero.
capital, ações ordinárias que
A respeito do capital da
lhe assegurem pelo menos
Petrobras é dado a cifra com a
51% (cinquenta e um por
qual a petrolífera deveria iniciar
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cento) do capital volante. (Lei
n° 2004 de três de outubro de
1953)
Outra parte importante no
que se refere ao capital da Petrobras são os Artigos que estipulam
a arrecadação para financiamento
desse projeto petrolífero, particularmente, os Artigos 12, 13, 14, 15. No
artigo 12, está indicado como serão
definidos nos artigos seguintes o
crescimento de capital e o investimento estatal na empresa. No artigo
13, fica estabelecido que a parte da
receita advinda dos 25% do imposto
total sobre combustíveis líquidos,
será destinada em 40% pertencentes à União, até que esteja concluída
a integralização do capital previsto,
e, em 60% pertencentes aos municípios, Distrito Federal e Estados,
nas condições de estarem aplicados
os valores do impostos proporcionalmente em ações da Petrobras, até
que esteja integralizado o capital,
também sendo as obrigações acionárias destes entes proporcionais às
suas respectivas contribuições.
Ainda sobre a arrecadação
financiadora desta política petrolífera, ficou assegurado no artigo 14
que,
O produto dos

impostos de importação e
de consumo incidentes sobre
veículos automóveis e do
imposto sobre a remessa de
valores para o exterior, correspondente à importação
desses veículos, suas peças e
acessórios, se destina à subscrição pela União de ações e
obrigações da sociedade. (Lei
n° 2004 de três de outubro de
1953)
No artigo 15, é tabelada a contribuição dos proprietários de veículos automóveis, terrestres, aquáticos e aéreos que terão revertido
estes valores em ações preferenciais
(sem direito a voto) e obrigações até
1957, assegurada a responsabilidade
solidária da União.
Complementa-se às clausulas
que configuram a propriedade e o
capital da petroleira, a diretoria e o
conselho fiscal, que regem o controle da empresa. Conforme disposto no artigo 19, fica estabelecido
um Conselho de Administração,
que comporta, inclusive, funções
deliberativas e uma Diretoria Executiva. Nessas instâncias, ainda pelo
artigo mencionado, o Conselho de
Administração tem seu presidente
eleito pelo presidente da república,

sendo este demissível ad nutum,
tendo ainda o presidente poder de
veto sobre as decisões do Conselho
e Diretoria. Três diretores são eleitos
pelo presidente da república com
mandato de três anos. Os conselheiros são três eleitos pelas pessoas
jurídicas de direito público (aqui
excetuando a União) por três anos.
Outros conselheiros serão dois eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas
de direito privado para mandato de
três anos.
A parte mais controversa
sobre o capital que ficou estabelecida na Lei n° 2004 foi, sem dúvida,
a que indica as figuras dos acionistas. Outrora, no processo de tramitação do projeto de Lei n° 2004, a
ala defensora do nacionalismo mais
fervoroso, que defendia monopólio
total, temia o avanço do capital de
monopólio privado estrangeiro ou
também nacional, através de pessoas físicas e jurídicas nacionais.
Isso fica evidente quando, no processo de tramitação do projeto de
Lei, na Câmara, o ex-presidente e
deputado federal udenista Artur
Bernardes ataca em seu estilo pontiagudo as cotas de ações destinadas
ao capital privado:
Pelo que conheço do
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limite de 20 mil ações ordinárias
(com direito a voto).
4. EXPANSÃO DA PETROBRÁS
NO REGIME MILITAR

estilo dos trustes, pelo que
sei das suas armadilhas nos
contratos que celebram, nos
estatutos que formulam e que
sujeitam ao nosso conhecimento; pelo que conheço,
esse projeto é originário dos
trustes; teria sido passado às
mãos de um dos seus testas-de-ferro que, por sua vez,
o encaminhou às mãos de
um economista que prestava
assistência ao Presidente da
República. (COHN, 1968, pg.
137 e 138)
A despeito dessas considerações, ao final, ficou estabelecido,
sobre os acionistas que, de acordo

com o estatuto e respeitando a preferência às pessoas jurídicas de
direito público interno, estes poderiam ser, desde que as sociedades de
economia mista e o banco do Brasil
sejam acionistas sobre controle do
poder público, os brasileiros natos
ou naturalizados há mais de 5 anos
e residentes no Brasil, quando não
casados por comunhão de bens ou
regimes que permitam a comunicação de bens, limite de até 20 mil
ações ordinárias (com direito a
voto); pessoas jurídicas de direito
privado, limite de 100 mil ações
ordinárias (com direito a voto), e
pessoas jurídicas de direito privado,
não casadas por comunhão de bens
ou regime de comunicação de bens,

O golpe de 1964 viria a consolidar no Brasil um novo padrão
de acumulação. Ao se ter em conta,
a obra de Dreifuss, 1964: A conquista do Estado. Ação política,
poder e golpe de classe, em que
é destacado o papel da burguesia
no IPES e IBAD associada ao capital internacional, pode-se ter em
conta uma mudança no padrão de
acumulação vigente.
A burguesia cedeu espaço
para o capital internacional, que
contou com a infraestrutura conquistada no Brasil até o momento e
a superexploração da força de trabalho. A Economia atingiu ápices
de crescimento do PIB, época que
ficou marcada sob a metáfora do
“milagre econômico”. Serviu de base
para esse crescimento, além da fundamental superexploração do trabalho, a infra-estrutura nacional e
fornecimento energético para manter o padrão de crescimento industrial. O fornecimento de petróleo e
derivados era de suma importância nesse tipo de desenvolvimento,
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estando o Brasil, em caso de necessidade, sujeito a importação desse
produto e derivados com a obrigação de tomar um preço decidido de
maneira exógena e cobrir a variação
cambial decorrente da quantidade
importada.
Em 1973, houve o chamado primeiro choque dos preços
do petróleo, que feriu gravemente
o padrão de acumulação estabelecido no período do regime militar.
A decisão no aumento de preço do
barril tomada pela OPEP em 1973
refletiu numa desaceleração do crescimento. Partindo desse contexto,
o presidente Geisel, desenvolveu a
estratégia de “fuga para frente”, na
qual acabou financiando o desenvolvimento das empresas estatais,
inclusive da Petrobras, com financiamento externo a taxas de juros
flutuantes.
4.1MUDANÇAS
ADMINISTRATIVAS
Com a hipertrofia do Poder
Executivo, algo característico dos
regimes autocráticos bonapartistas, e a decretação dos atos institucionais, os processos legislativos
que antes ocorriam sob os protagonismos da Câmara e do Senado,

passam a depender majoritariamente do presidente da república e
sua equipe.
Desta maneira, os rumos do
planejamento e gestão da Petrobrás
que eram debatidos plenamente em
suas casas legislativas, onde havia
representantes de diversos grupos
de interesse da sociedade, inclusive,
nacionalistas e progressistas, vide
o caso de Francisco Mangabeira e
Mário Lima, passam a ser decididos então por grupos tecnocráticos
ligados à presidência.
De acordo com Getúlio Carvalho, os militares governavam buscando a realização do objetivo de
crescimento econômico por meio
da ideologia da eficiência e da ortodoxia gerencial (CARVALHO, 1977,
pg. 162). Esses instrumentos utilizados para o crescimento econômico
no período da ditadura empresarial-militar são passiveis de crítica,
uma vez que o primeiro remete aos
pressupostos teóricos do neoliberalismo que escondem as categorias da exploração do trabalho e da
historicidade das relações sociais.
O segundo porque tem em seu fundamento um fordismo elementar e
alienante.
Num período curto de tempo,
o marechal Ademar de Queiroz,

nomeado presidente da Petrobras
(de abril de 1964 a junho de 1966)
pelo presidente marechal Castelo
Branco, com quem possuía transito
importante e amigável, desmobilizou o movimento de massas dentro
da empresa petrolífera.
Em paralelo à reforma administrativa do Estado promovida
pela liderança do presidente Castelo Branco, a Petrobras teve uma
mudança drástica em seu organograma baseada na ortodoxia gerencial, que verticalizou as estruturas
de poder. Além disso, na administração da empresa, buscou-se
nomear para os cargos específicos
pessoas com aptidões técnicas (evitando rotatividade na vaga). Também se criou departamentos que
funcionassem como intermediação
entre setores técnicos e decisórios.
Outra questão que era encarada como um obstáculo na eficiência na Petrobras, segundo Getúlio
Carvalho, era a rotatividade de seus
presidentes, cuja média histórica
de tempo na função era de quinze
meses (CARVALHO, 1977, pg. 167
e 169). Para o autor, era preciso que
o presidente permanecesse no exercício da função por mais tempo, a
fim de cristalizar um código de conduta. Essa característica negativa foi
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sanada por Geisel, que presidiu a
Petrobras de novembro de 1969 até
julho de 1973, depois iniciando seu
mandato de presidente da república
em março de 1974.
4.2 REFINO
Durante o governo João
Goulart, foram sancionadas duas
leis que foram tomadas pelo presidente Castelo Branco como fatos
consumados, a saber, as lei de 23
de dezembro de 1963 e de 13 de
março de 1964. A primeira estabelecia a Petrobras como importadora exclusiva (monopsônio) de
petróleo e derivados, sob as alegações de que isso facilitaria a cobertura de divisas, baratearia o frete,
facilitaria a barganha de preço, e
promoveria melhores negociações
e relações comerciais. A segunda
garantia a expropriação das refinarias privadas.
Há discussão na literatura
sobre a centralização da compra
de petróleo e derivados conseguir
melhores preços, seja pela facilidade comercial, seja pelo poder
de barganha alcançado com maior
quantidade a ser negociada por
menos agentes. Alguns afirmam
que havia uma tendência de queda

no preço do barris de óleos cru
anterior ao primeiro “choque do
petróleo” (1973), que foi responsável pela queda de preços. Fato é que
com a Petrobras exercendo o papel
de monopsônio o preço do barril
sofreu redução de preço, favorecendo mesmo as refinarias privadas.
De acordo com Getúlio Carvalho,
Estas, de fato, passaram
a contar com a ajuda da Petrobrás, que veio a negociar por
elas contratos mais vantajosos
de fornecimento. Em 1963,
enquanto a Petrobrás gastava
US$ 2,21 em média por barril
de óleo cru, as refinarias particulares pagavam um preço
médio superior em US$ 0,27,
ou seja 12 por cento a mais. Já
em 1966 o custo médio de um
barril de petróleo importado
pela Petrobrás para as refinarias particulares era apenas
de US$ 1,95. (CARVALHO,
1977, p. 175).
De acordo com o autor em
questão, outro elemento que favoreceu a redução nos preços foram os
contratos de importação de petróleo com mais meses de duração com
os russos, bem como firmar, como

contrapartida para importação do
óleo cru, a exportação de produtos
nacionais manufaturados.
Com relação à segunda lei
mencionada, referente à expropriação das refinarias privadas,
uma liminar de 23 de abril de 1964,
aceita no ano seguinte pelo Tribunal Federal de Recursos, barrou o
avanço do mercado de refino da
Petrobras a custas dessas empresas
privadas.
A busca da Petrobras sobre
o monopólio do refino ganhou
fôlego sobre a gestão do presidente
da empresa Ernesto Geisel, quando
o presidente da república era Emílio G. Médici, que no final de 1971
adquiriu o controle acionário sobre
a refinaria de Manaus. E dois anos
mais tarde a Petrobrás controlaria
as ações da Refinaria União. Em
1974, a petrolífera brasileira refinava 785.000 barris de óleo cru por
dia, enquanto as particulares, apenas 20.000.

um debate entre nacionalistas e
liberais, no qual o tema da participação de capitais privados, estrangeiros ou nacionais, na sociedade da
petroleira foi central. Os favoráveis
ao monopólio se baseavam no argumento econômico de que a riqueza
do mineral pertencia ao povo brasileiro e não era possível fazer frente,
uma vez estabelecida atividade com
esses capitais, ao capital privado e
às grandes corporações que ameaçavam a autonomia do trabalho
e dos rendimentos. Observa-se,
por exemplo, no caso venezuelano
que contratos entre o governo e os
grandes grupos oligopolistas concessionários da exploração mineral
se resolviam e davam seguimento
por via de ameaça armada. Os
favoráveis à participação de capital
privado, sobretudo, estrangeiro, na
operação brasileira, argumentavam que ele poderia favorecer um
volume maior de capital de risco e
tecnologias.
O contexto da pesquisa
e produção do petróleo durante
o regime militar mostrou desen4.3 PESQUISA E PRODUÇÃO
volvimento até 1971, ano em que
houve um estancamento produConforme mencionado ante- tivo. E também, de certa forma, se
riormente, pôde-se constatar no que assimilou a conclusão, depois de
diz respeito à história da Petrobrás, duas décadas, aproximadamente,
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de funcionamento da empresa, que
a autossuficiência brasileira em
petróleo era um sonho demasiado
distante. A respeito dos marcos conquistados pela Petrobras, apesar da
evidência de que a autossuficiência de petróleo era impossível, diz
Carvalho,
De um total modesto
de 321.000 metros cúbicos
em 1955, a Petrobrás passou
a produzir três milhões de
metros cúbicos no final de
1958, alcançando em 1961 um
pouco mais de 5,5 milhões de
metros cúbicos. Em 1967, a
produção atingia um total de
8,5 milhões de metros cúbicos, elevando-se em 1969
para mais de 10 milhões de
metros cúbicos. Deste ano até
1974, os relatórios de atividades da Petrobrás registraram
estagnação no que diz respeito à produção de óleo cru,
o mesmo ocorrendo com as
reservas, situadas em 1971
na casa de 136 milhões de
metros cúbicos. (CARVALHO, 1977, p. 185).
Além da estagnação produtiva acima mencionada, cabe

assinalar o choque de preços do
petróleo de 1973, no qual o preço
do barril, artificialmente manipulado pela OPEP, variou de US$ 2,07
o barril, na média anual de 1969,
para US$12,50 o barril, na média
anual em 1974.
Mencionada essa situação de estagnação produtiva de
barris de óleo cru, além do preço
do barril importado, e também se
levando em conta a necessidade de
maior quantidade desse insumo
devido ao ritmo de crescimento
econômico nacional, a Petrobrás
passou a investir através da subsidiária Braspetro ( Petrobrás
Internacional S. A.) na pesquisa e
produção de petróleo no exterior.
Iniciou-se atividade de exploração
em países como Colômbia, Iraque
e Madagascar. Os contratos para o
exercício dessa atividade exigiam
que a Braspetro: se submetesse às
normas do país em questão, cedesse
em quotas, e corresse elevado risco
de nacionalização das atividades.
Por outro lado, a Petrobras estaria
diversificando fontes de suprimento,
adquirindo conhecimento técnico, e
preservando às reservas petrolíferas
nacionais. Cabe observar que nesses
contratos, através da lei nº 5.665 de
21 de junho de 1971, nem mesmo
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o presidente da República, nem
mesmo o CNP teriam poder deliberativo. Um exemplo desse contrato
é o do acordo com a Iraq National
Oil Company (INOC) de seis de
agosto de 1972, cujos requisitos
para a Braspetro eram: investir, no
mínimo, US$ 12 milhões de dólares
para exploração da área que lhe foi
designada (não pôde escolher a área
a explorar), tendo que estabelecer
o primeiro poço em 18 meses; caso
encontrado petróleo, a Braspetro
deveria pagar 15 milhões de dólares
em dez anos. Além disso, o petróleo encontrado pertenceria ao país
de origem, tendo o Brasil, somente
desconto nos preços dos barris de
óleo cru, quando do momento da
importação.
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O Instituto de Teoria e História Anarquista
(ITHA) tem por objetivo estimular, reunir e difundir
pesquisas históricas e teóricas sobre o anarquismo.
Além de material sobre história do anarquismo e teoria do anarquismo, o ITHA também possui conteúdo
vinculado à memória anarquista, às discussões de questões teórico-metodológicas e conjunturais realizadas
desde uma perspectiva libertária, assim como às fontes
primárias, produzidas pelos próprios anarquistas.

tratamento do assunto. Aceita material em distintos
idiomas (português, inglês, espanhol e francês). É
gerido por um Corpo Editorial (Conselho e Pesquisadores e editores associados), que avalia e aprova
as publicações e é responsável pela produção e pela
divulgação do instituto. Constitui uma iniciativa independente, sem vínculos com empresas, governos ou
partidos políticos.

ser pouco conhecido, dentro e fora das universidades. há também problemas relevantes. Permanecem, principalmente pela influência dos estudos de referência,
Desde o início do século XX, têm sido produ- elementos metodológicos, teóricos e históricos que
zidos basicamente dois tipos de estudos: uma produ- complicam e limitam a continuidade das investigação mais militante e autônoma, que tem visado, ao ções. O processo de globalização, fortalecido nos fins
mesmo tempo, estudar o anarquismo e promovê-lo; dos anos 1990 com o desenvolvimento e o acesso mais
uma produção acadêmica que, mesmo escassa, vem amplo à internet, e a reorganização dos anarquistas no
abordando alguns temas relevantes. O anarquismo último período vêm contribuindo com uma mudança
tem sido, muitas vezes, apagado da história. Em outros de contexto que oferece possibilidades imensas para as
casos, ao ser tratado por seus adversários e/ou inimi- investigações em geral, e do anarquismo em particular.
gos, tem sido completamente deturpado e/ou ridicularizado, por produções que reforçam o senso comum
Dentro desse contexto, que apresenta dificuldae/ou abordam o tema com uma perspectiva ideológica des e boas perspectivas, o ITHA pretende constituir
que, longe de o explicar, tendem somente a reforçar mais uma ferramenta para os estudos sérios do anarposições equivocadas.
quismo e sua divulgação.

O anarquismo constitui uma ideologia/doutrina
fundamentada em pensamento e ação, na práxis anarquista desenvolvida historicamente. Desde seu surgimento, na segunda metade do século XIX, ele vem
constituindo uma ferramenta ideológico-doutrinária
determinante e de relevância inquestionável para as
lutas das classes oprimidas nos cinco continentes, ainda
Publica textos de autores clássicos e contemporâ- que entre fluxos e refluxos. Entretanto, apesar de seu
O aumento nas pesquisas sobre o anarquismo
neos, inéditos ou não, e utiliza como critério principal amplo impacto, em termos históricos e geográficos, entre os anos 1960 e 1980 foi importante e permitiu
de publicação a qualidade dos textos e a seriedade no o anarquismo tem sido pouco estudado e continua a maior divulgação e avanços significativos. Entretanto,
O ITHA adota uma abordagem interdisciplinar e
não necessariamente acadêmica. Aceita contribuições
de interessados — acadêmicos, estudiosos autônomos e
militantes do anarquismo –, para publicações em nosso
site, desde que respeitadas as condições de publicação.
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A REVOLUÇÃO RUSSA A CONTRAPELO:
NÉSTOR MAKHNÓ, UM COSSACO
LIBERTÁRIO
NICOLAU BRUNO DE ALMEIDA
https://ithanarquista.files.wordpress.
com/2019/07/nicolau-b.-a.-makhno.pdf
Resumo: De 1917 a 1921 se
Palavras chave: Nestor
organiza, no sul da Ucrânia, um Makhno - Makhnovitchina movimento de camponeses pobres Revolução Russa - Anarquismo
liderados pelo militante comu- - Comunismo Libertário
nista libertário Néstor Ivanóvitch
Makhnó, que ficou conhecido como
“Sem a participaa makhnóvitchina. Este texto busca
ção das forças locais, sem
retraçar algumas passagens da vida
uma organização, desde
Makhnó, sua origem como miliabaixo, de camponeses e
tante do grupo comunista libertáde trabalhadores por eles
rio de Guliaipole, seus oito anos de
mesmos, é impossível
prisão e passagens de sua trajetóconstruir uma nova vida.
ria como organizador do soviet de
Parecia que os soviets iam
camponeses de Guliaipole e região,
precisamente servir para
em 1917. Assim como, a tomada das
cumprir esta função de
terras pelos camponeses e a conscriar uma organização
trução das comunas agrárias, autôdesde abaixo. Mas a Rúsnomas e federadas. Makhnó, depois
sia se converteu numa
República Soviética só
dirigente e organizador da guerra
de guerrilhas do Exército Insurno nome. A influência
do ‘partido’ sobre a gente,
gente Revolucionário da Ucrânia,
ou o exército negro, que se encon(...), já destruiu a influtra sistematicamente cercado entre
ência e a energia construtiva que tinham os
repressões, ocupações militares por
parte tanto de forças como o exérsoviets, essa promissora
cito alemão, nacionalistas ucraniainstituição. No momento
nos, o exército branco e o Exército
atual, são os comitês de
Vermelho. Sua trajetória é revelapartido, e não os soviets,
dora de um itinerário fascinante do
que levam a direção da
movimento anarquista, um mosaico
Rússia. E sua organização
de dissidências anti-autoritárias,
sofre os defeitos de toda
que habita uma história oculta do
organização burocrátiprimeiro período
ca.”P. Kropótkin “Carta à
Revolução Russa.
Lênin”(1920)
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N

éstor Ivanóvitch
Makhnó
(18881 9 3 4 )
representa de certa maneira,
uma má consciência da história
oficial da Revolução russa e uma
voz dissonante dentro do triunfalismo. Nascido na cidade de
Guilaipole1 na região antes denominada Ekaterinoslav, chamada
desde 1926, de Dnipropetrovsk.
Beira a região sul do rio Dniepr,
um longo rio que atravessa quase
a totalidade do território da Ucrânia. Diga-se de passagem, a Ucrânia possui uma singularidade
geográfica, situa-se como um
território multi-fronteiriço. Uma
encruzilhada, um lugar de passagem e de disputa que separa uma
Europa oriental, (região onde faz
fronteira com Hungria, Polônia,
Eslováquia, Romênia e Moldávia)
do enorme território russo. O
próprio nome “Ucrânia”, segundo
alguns, deriva de “fronteira”, “confim”, “terras do fim”, “no limite” e
“imensidão”. A região desemboca
no entroncamento entre o mar de
Azov e o mar Negro e portanto
se localiza, entre a Criméia e a
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região de Donetzk.
A história da Ucrânia é a de
uma infinidade de invasões, massacres e disputas. Néstor Makhnó é
um estranho herdeiro deste legado
que remonta aos levantes camponeses, comandados por cossacos
insurgentes como Stenka Razin, no
século XVII, e Emilian Pugachov,
no século XVIII.
Alexandre Skirda, pesquisador francês da história do anarquismo, o chamou de: “o cossaco da
liberdade”. Segundo ele, existe uma
genealogia subterrânea da história
russa e ucraniana reveladora de
uma cultura política de tradições
democráticas e igualitárias populares que convivia, em permanente
tensão, com as práticas totalitárias
do tzarismo russo.
Uma tradição da Rússia
antiga chamada vétché que:
(...) corresponde a um
tipo de espaço deliberativo,
organismo principal de poder
político de uma cidade. Todos
os homens livres podiam
participar, mas voluntariamente, sem serem obrigados
(...) Todos podiam convocar
a assembléia. (...) Todas as
classe sociais participavam.

(...) A participação era individual e se desconhecia a
representação por delegados.
Não havia quem presidisse os
debates, aquele que convocava a vétché tinha a palavra.
(Skirda, 2000: 12)

da vétché era uma prática popular de democracia direta, própria
das comunas rurais russas, chamadas mir, que quer dizer: “paz”,
“mundo” ou “sociedade”. Também
chamadas de obchtchina, literalmente: “comuna”. Esta 3 tradição de
comunas rurais auto-geridas foram
A raiz etimológica de vétché motivos de muitos debates dentro
advém de véchtchats, que significa da cultura e da história social russa.
“falar” e no dizer de Pskov: “gritar”. Também K. Marx, que, em alguns
Tal qual um equivalente adaptado textos apontava uma tendência para
da ágora grega, tratava-se de uma a adesão à mentalidade do pequeassembléia que poderia reunir um no-proprietário por parte do camvilarejo, uma aldeia ou uma região. ponês, aderia a esta perspectiva.
Como coloca Skirda:
A vétché podia ficar
sem se reunir mais de um ano,
(...) no prefácio da tradepois ter uma assembléia de
dução para o russo do Maniuma semana ou duas, até que
festo Comunista, em 1882,
as questões fossem complese faria partidário [do mir]
tamente abordadas ou que os
e na sua famosa carta à Vera
opositores fossem convenciZassoulitch: ‘A atual propriedos. (...) As decisões não eram
dade coletiva poderia servir
tomadas em maioria simples:
como ponto de partida para
era um velho costume eslavo,
uma evolução comunista. (...)
a necessária unanimidade ou
Esta comuna rural é o ponto
uma muito forte maioria.
de apoio da regeneração
(Skirda, 2000: 13)
social na Rússia, mas para que
possa funcionar como tal, é
A própria palavra “eslavo”,
necessário primeiro eliminar
vem de slovo, que também quer
todas as influências deletérias
dizer “palavra”, ou “aquele que
que lhe assediam por todos
os lados e depois assegurar
fala”. Assim, a imemorial tradição
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condições normais para um
desenvolvimento espontâneo’.
(Skirda, 2000: 29)
Para Skirda, existe uma forma
de continuidade, alguma permanência de valores e de uma cultura
específica dos Cossacos Zaporogos
que pregavam um modo de ser e
uma maneira de viver chamada a
“vida livre”, volnitzia. Viveram exatamente na mesma região em que,
muito tempo depois, vai se desenvolver o movimento makhnovista.
Victor Serge, também compartilha
desta análise: “Entre os camponeses
ucranianos, o espírito de rebelião, a
capacidade de organização, o amor
pela liberdade local, a necessidade
de contar apenas consigo mesmos
deu nascimento a um movimento
extraordinário vivaz e potente.”
(Serge, 1951: 131) Piotr Archinov,
o historiador oficial do movimento
makhnovista também comenta, o
papel da noção cossaca de volnitzia:
Um fato ainda mais
importante na existência dos
camponeses e operários da
Ucrânia eram as tradições da
Volnitzia, que se perpetuavam
desde os tempos mais antigos.
Apesar do esforço dos tzares,

desde Catarina II, para apartar do espírito ucraniano
todo rastro da Volnitzia, esta
herança da época guerreira
dos séculos XIV a XVI e dos
campos zaporogos, os camponeses da Ucrânia conservaram até nossos dias um amor
particular pela independência. (Archinov, 2013: 47-48)
Os cossacos2 compunham
um grupo social de matriz militar
que vai exercer diversos papéis ao
longo da história, como um exército
do tzarismo ou uma tropa de mercenários, mais tarde mercenários de
diversas tropas reacionárias, mas
tanto à direita e à esquerda, sempre com certa tendência à autonomia organizativa, constituíam uma
cultura paralela. Entre os zaporogos vai existir uma camada mais
pobre, vulnerável a uma infinidade
de marginalizações e que sofrerá
repressões diversas. Desta camada
de cossacos transformada em camponeses pobres, o makhnovismo
seria, de certa forma, um herdeiro.
Volnitzia também deriva de Volia,
que quer dizer, ao mesmo tempo,
“liberdade” e “vontade”, “livre iniciativa” e “espaço infinito”. Uma das
consignas do makhnovismo seria a

universal palavra de ordem camponesa: “Zemlya i Volia”, “terra e
liberdade”.
Outra questão levantada por
Alexander Skirda é o parentesco,
sempre ocultado, entre vétché e o
soviet moderno. Diz:
Não podemos nos privar, se buscamos neste estudo
das tradições democráticas e
igualitárias através da história
da Rússia, de estabelecer uma
filiação direta entre a
vétché, o mir e o artel com
a criação dos soviets (conselhos) no tempo da revolução russa de 1905, depois
na explosão de 1917. Isto
torna-se evidente porque no
russo antigo soviet e vétché
são sinônimos, no entanto,
de acordo com nosso conhecimento, é a primeira vez que
ela [esta filiação] é aqui estabelecida. Foi completamente
ocultada por todos os historiadores seja da antiga URSS
e da atual Rússia, seja entre os
ocidentais que tem autoridade
neste tema. (...) As similitudes
de funcionamento são grandes: assembléias gerais permanentes, se não regulares,
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eleição de delegados, chamados antes de “starostes”
depois “deputados”, submetidos a um controle direto e
revogável em caso de insatisfação. Será assim, em 1905,
para os primeiros soviets de
operários, soldados e camponeses, e novamente em 1917.
Portanto, não era um fruto de
uma geração espontânea, não
saíam do nada, mas não era
nada além da forma urbana
do mir a mais adaptada a esta
nova situação. (Skirda, 2000:
52-53)
Feito este primeiro preâmbulo, voltemos a Néstor Makhnó.
Sua cidade natal, Guliaipole, era
uma cidadezinha pequena, com
16 mil habitantes, ao sul da Ucrânia. Ficava a vinte quilômetros de
Alexandrovsk, cidade um pouco
maior. Tanto seu pai, quanto sua
mãe foram servos de um certo Chabelsky, grande proprietário de terras
da região. Até 1861 quando o Tzar
Alexandre II aboliu a servidão camponesa. Porém, como era pequeno o
lote da família, depois de trabalhar
como jornaleiro e também como
operário nas usinas Kerner, o pai
doente volta a trabalhar nas terras

do antigo mestre. Filho de camponeses pobres, Makhnó não conhece
o pai, falecido quando tinha apenas
onze meses.
O jovem Makhnó, passou a
infância, neste período de transição
de um feudalismo tardio, com as
reminiscências de tradições, hábitos
de violência dos pomechtchiks.3 Sua
mãe Edvokia Matveevna contava ao
filho as lembranças dos castigos da
servidão. Tendo sido, ela própria,
duas vezes açoitada por patrões
com quinze chibatadas de varas,
por cada momento, que, por míseros três kopecs, se recusasse a trabalhar. (Makhnó, 2009: 23) Devido
à penúria, a mãe, com cinco filhos,
chega entregar Makhnó para a adoção a uma família rica da região.
Passadas apenas algumas semanas,
durante uma visita, lhe descobrem
desnutrido, maltratado pela família
adotiva. Edvokia, depois das súplicas dos irmãos, “com lágrimas e não
com palavras”, resgata o filho.
Makhnó descreve, nas suas
memórias, um fato marcante.
Ainda com treze anos, em 1902,
trabalhando como cocheiro, assiste
ao espancamento de seus colegas
jovens trabalhadores do estábulo,
por filhos dos nobres da região.
O que parece um breve assédio

torna-se subitamente em uma violenta agressão contra os cocheiros.
Ninguém reage, até que Makhnó
escapa desapercebidamente e chama
um trabalhador mais velho. “Batko
(pai) Ivan se precipita para fora
tomado de um acesso de loucura,
desagasalhado e de tesouras na
mão. Segui-o sem dizer uma palavra, atravessou o pátio correndo e
entrou dentro do estábulo.”
Ivan ataca “como um leão”
os agressores, todos gritam “Até
quando os mestres vão nos
maltratar?” Depois, Ivan diria
a Makhnó: “Ninguém aqui deve
aceitar a vergonha de ser espancado... E você, meu pequeno Néstor, se algum dia um dos senhores
quiser lhe bater, toma o primeiro
garfo que lhe tombar sobre as mãos
e lhe crava dentro.” (Makhno, 2009:
28-29) Makhnó revela: “É desta
época que comecei a sentir uma
cólera, um ressentimento que chegava até o ódio contra o pomechtchik, sobretudo seus herdeiros.”
(Makhno, 2009: 27)
Em 1905, Makhnó é arrebatado pelos acontecimentos da
revolução e se aproxima do grupo
comunista libertário de camponeses de Guliaipole, próximos das
correntes políticas conhecidas como
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anarco-comunismo ou comunismo
libertário (de inspiração kropotkiniana), que reivindicava: a auto-organização dos camponeses e a construção de comunas federadas de
trabalhadores rurais, o fim do tzarismo, do capitalismo e do Estado.
Depois de 6 meses de formação
no círculo de estudos anarquistas,
através da leitura e do estudos de
clássicos da bibliografia libertária,
passa a integrar a militância organicamente e se emprega como operário, na usina Kerner para organizar
os operários.
O grupo propaga, com
um certo sucesso, as idéias
libertárias entre os camponeses da região, edita e distribuí panfletos, mas também se
preocupa em responder pela
ação direta o terror governamental, inspirados pelos
outros anarquistas do Império russo que decretaram o
“terror negro” contrao tzarismo. (Skirda, 1985: 33)
Makhnó tinha ainda 17-18
anos, quando a organização passa
para a luta armada. “Expropriar os
expropriadores” era a palavra de
ordem, também conhecida como

“a propaganda pelo fato”. Segundo
Skirda, a partir de setembro de 1906
até 1908, pelos arquivos do tribunal militar de Odessa, se calcula 6
ações do grupo comunista libertário. “O dinheiro recuperado serve
para desenvolver a propaganda e
para prover com armas e bombas
Viena, Ekaterinoslav e Moscou.”
(Skirda, 1985: 34) Entre as ações,
organizam-se três expropriações
de dinheiro do dono da usina onde
trabalhava o jovem Makhnó. Não
muito tempo depois, sofre uma
primeira detenção de 4 meses. De
modo que, quando solto, tem de
adotar um cotidiano em situação
legal. Passa a organizar um círculo
de estudos anarquistas com jovens
camponeses de Botchani.
Até que o grupo comunista
libertário suspeita da presença de
dois possíveis infiltrados dentro da
organização e chama uma reunião
geral para debater o problema. No
final da reunião, a casa é cercada por
soldados e membros da Okhrana4
local. Os infiltrados se rendem, o
que confirma a suspeita e o resto
dos militantes permanece encurralado na casa. Tentam uma saída
espetacular e abrem o caminho a
tiros, acertando o vice-comissário
da polícia local e alguns soldados.

Na ação, um de seus camaradas,
Procope Séméniouta é ferido. Tentam lhe carregar, durante a fuga.
No entanto, decide por ficar, para
retardar os policiais, enfrentando-os
sozinhos num tiroteio. Quando lhe
faltava apenas uma bala, um tiro de
misericórdia, se suicida.
Como retaliação para vingar
a morte de seu companheiro Séméniouta, o grupo decide explodir a
sede da Okhrana. Mas, durante a
tentativa, são abordados por cossacos, o que termina em novo tiroteio. Ainda que tenha conseguido
escapar, Makhnó é logo preso, assim
como alguns de seus camaradas. O
irmão de Procope, Alexandre Séméniouta depois de breve exílio na Bélgica, volta e executa o comissário
de polícia Kariatchentsev, na saída
de um teatro, com três balas. Séméniouta é morto, pouco depois, interceptado pela polícia num enfrentamento, enquanto incendeiam sua
casa.
Makhnó é primeiramente
sentenciado à pena capital, depois
de um longo processo, por conta de
sua juventude, sua sentença final é
comutada para trabalhos forçados
e prisão perpétua. “Uma vez dentro das celas, nos sentíamos como
que sepultados pela metade numa
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tumba.” (Makhno, 2009: 44) São
oito duros anos de encarceramento,
em condições subumanas, acorrentado, sem água, no gélido frio russo,
com roupas imundas, sem nenhuma
higiene pessoal, sofrendo violências,
privações e graves doenças. Mas são
anos de aprendizado, de estudos e
tentativas de fuga. Também no cárcere, se encontram uma conjuração
de militantes revolucionários, por
exemplo: Archinov, Volin e Bodarenko - que são alguns dos que vão
constituir mais tarde, entre tantos,
a grande rede e o núcleo de militantes que ajudam a desenvolver o processo do movimento makhnovista.
Nos primeiros meses de 1917,
Makhnó e seus companheiros são
soltos pela revolução de fevereiro.
“Eu saí na rua titubeando, desabituado à ausência das correntes que
havia carregado por oito anos. Uma
multidão imensa nos aguardava na
saída da prisão e clamava gritando:
‘viva a libertação dos presos políticos’.” Hesita em ficar em Moscou
e termina decidindo retornar à
Guliaipole. “Estava convencido que
apenas a tempestade revolucionária
poderia me curar.” (Makhno, 2009:
70) Chegado à Guliaipole, depois de
9 anos de ausência, em apenas um
mês, ajuda a constituir a primeira

União Camponesa Pobre de Guliaipole, assim como, passa a tentar
construir outros soviets camponeses
nas cidades vizinhas. Makhnó formula assim seu impulso de agitação
e organização: “Era preciso ir até a
massa, organizá-la, criar a revolução com ela, ou então se abster e
renunciar à revolução social. Não
poderíamos mais nos contentar em
fazer brochuras, jornais e organizar
comícios.” (Makhno, 2009: 113) O
mesmo se dá com o operariado
da região e nesse sentido, o grupo
comunista libertário tenta reunir os
mais combativos. O que também,
logo, resulta na preparação de uma
greve, momento em que Makhnó é
eleito representante sindical, mesmo
que a contragosto.
Antes de estourar a greve, os
operários, reunidos em assembléia
geral, pedem para ele [Makhnó]
elaborar e apresentar suas reivindicações aos patrões. Depois de uma
longa discussão comum, convoca-se
os patrões e se pede um aumento de
salários de 80 a 100% sob a ameaça
de greve total e imediata. Furiosos,
os patrões recusam; dá-se um dia
de reflexão; e assim, voltam no dia
seguinte com uma proposta de 35 a
40% de aumento. [Makhnó] “Considera esta proposta como uma

ofensa direta” e os convida a refletir
um dia mais. Durante este tempo se
acerta com os comitês de fábrica e
os representantes das oficinas, para
deflagrar a greve, no mesmo instante, por todos as partes, no caso
em que os patrões recusem novamente suas condições. Propõe aos
operários realizar a expropriação
imediata de todos os
capitais que estejam nas
empresas e no banco de Guliaipole,
no sentido de
desarmar completamente a burguesia local e
prevenir uma eventual ação
das autoridades contra os
grevistas, tudo isso no sentido de tomar eles próprios
o controle das empresas. (...)
No dia seguinte os patrões
voltam e, depois de duas
horas propõem um aumento
maior, mas ainda assim
inferior àquele pedido (...)
Makhnó lhes declara que as
negociações estão rompidas e
suspende a sessão. Neste instante, Kerner, o mais rico dos
empresários, antigo patrão
de Néstor e de seu pai Ivan,
como uma velha raposa,
fareja que o caso vai terminar
mal e diz com pressa: “Néstor
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Ivanóvitch, você se apressa
em suspender a sessão. Considero que as reivindicações
dos operários são justificadas. Que nós os satisfaçamos
naquilo que tem direito e, da
minha parte, assino imediatamente”. (Skirda, 1985: 51-52)
Durante uma reunião do
recém criado soviet de Guliaipole,
enquanto discutiam os acontecimentos que atingiam toda a Rússia
com a revolução de fevereiro e o
ataque do general branco Kornilov
à Petrogrado, Makhnó propunha
a coletivização imediata. Havia
passado, estes primeiros meses,
construindo espaços de auto-organização política e difundindo
propostas de abolição do monopólio dos meios de produção entre
camponeses e operários. Defendia entre seus companheiros: “Os
camponeses poderão abordar a
reforma agrária e declarar a terra
propriedade coletiva, sem esperar
que o governo se ocupe de um problema que é antes deles próprios.”
(Makhno, 2009: 78) Depois de outubro, Makhnó havia sido eleito como
presidente do soviet de Guliaipole e
sua proposta era “desarmar toda a
burguesia local e abolir seus direitos sobre os bens do povo: terras,

fábricas, usinas, gráficas, teatros,
cinemas e outras empresas públicas,
que seriam agora colocadas sob o
controle coletivo dos trabalhadores.” (Skirda, 1985: 53) Por aquele
instante, o comitê de defesa da revolução adota a resolução de suprimir
os pagamentos dos pequenos agricultores aos senhores de terras e
tomar-lhes o controle das terras, de
todo o material de construção e das
ferramentas de trabalho. Makhnó
dizia:
Visitem as propriedades dos pomechtchiks [grandes proprietários], dos kulaks
e dos ricos colonos alemães
da região, tirem destes burgueses suas armas, suas carabinas, seus fuzis, o chumbo
e as balas, as espadas. Mas
não os ofendam de maneira
alguma, nem por gesto nem
pela palavra. (Makhno, 2009:
117)
As terras coletivizadas eram
transformadas em comunas agrícolas auto-geridas pelos camponeses.
Skirda descreve um pouco o que
seria o cotidiano das comunas:
(...) muitas grandes
propriedades e latifúndios

são coletivizados; se instalam
comunas agrícolas compostas
de famílias sem terra e pequenos grupos de afinidade.
Cada comuna agrupa aproximadamente duzentas pessoas. Há um grande número
de comunas na região. (...)
Estas comunas libertárias são
fundadas sob o princípio de
igualdade e de solidariedade
entre todos os seus membros
(...) a cozinha e o refeitório
são comuns, mas cada um
tem a possibilidade de se
alimentar individualmente,
com a condição de prevenir
a tempo. Todos se levantam
cedo e se põem ao trabalho.
Em caso de ausência, o membro da comuna tem de prevenir seu vizinho mais próximo
de maneira a ser substituído.
O plano de trabalho é estabelecido de comum acordo
pelas assembléias gerais. (...)
Como membro de uma destas comunas Makhnó participa dois dias por semana aos
trabalhos: no momento da
semeadura e na primavera,
na colheita, nos trabalhos da
fazenda ou também como
mecânico e eletricista (...).
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(Skirda, 1985: 53-54)
Segundo Skirda, logo haveria
alguma discórdia dentro das comunas, mal entendidos entre os camponeses, isto fazia parte. Mas a produção se manteve por um período.
A prática militante do grupo comunista libertário de Makhnó, parece
se sintetizar neste breve relato:
Desde o fim do mês
de agosto, os camponeses
haviam compreendido,(...)
E mais nos compreendiam,
mais acreditavam em si próprios, no papel que lhes cabia
na revolução: abolir o direito
à propriedade privada das terras, declarar a coletivização
de todos os bens, depois chegar a um entendimento com
os proletários das cidades e
abolir toda a forma de privilégio e toda possibilidade de
dominação social. (Makhno,
2009: 114)
Durante um ano, desenvolveram-se diversas comunas agrárias
de camponeses pobres auto-geridas
pelos trabalhadores. Sob o grito de
“todo poder aos soviets” e “a terra
para os camponeses e as usinas
para os operários”, sob o signo da

igualdade, da solidariedade e do
trabalho livre. Segundo Archinov:
“sua região se converteu na alma do
movimento camponês que tomava
as terras dos latifundiários”. (Archinov, 2013: 57) Skirda destaca o trabalho de produção e solidariedade
entre campo e cidade:
Igualmente significativa
é a obra da seção de abastecimento do soviet de Guliaipole. Tomam contato com
as usinas têxteis de Moscou
e de outras cidades, no sentido de instituir trocas diretas
entre as fazendas, granjas e as
fábricas. Apesar das dificuldades criadas pelas “novas
autoridades” centrais, uma
coalizão entre bolcheviques e
SR de esquerda (...) que não
toleram trocas entre cidade e
campo que não transitassem
pelos organismos de Estado.
Dois carregamentos foram
encaminhados de trem, muitos vagões de trigo e farinha,
e de outro, vagões de tecidos
correspondendo aos pedidos
da seção de abastecimento do
soviet. (Skirda, 1985: 56)
Naquele momento, Makhnó

formula seu posicionamento com
relação ao papel dos anarquistas, da
seguinte forma: “Nós anarquistas,
devemos, independente do paradoxo, tomar a resolução de formar um front único com as forças
governamentais. Fiéis aos princípios
anarquistas, nós saberemos superar
todas as contradições (...)” (Skirda,
1985: 57) Em dezembro, o governo
bolchevique cria a sanguinária polícia política: a tcheká, sigla em russo
para “comissão extraordinária”.5
4 de janeiro, um destacamento de aproximadamente 900
homens é formado, sendo trezentos do grupo comunista libertário
de Guliaipole. O irmão mais novo
de Néstor, Savva Makhnó, é eleito
comandante da tropa e partem de
trem para Alexandróvsk, para juntar-se as tropas do Exército Vermelho, dirigidas por Bogdanov. Sem
estrutura financeira e na medida
que reivindicavam a autonomia de
sua região, Makhnó foi eleito o presidente do comitê militar de defesa
da revolução que decide, por unanimidade, expropriar 250.000 rublos
do banco local, reclamados pelo
soviet. Esta quantia é repartida, sob
a iniciativa de Makhnó por órfãos
de guerra, que habitam no antigo
imóvel da delegacia de polícia, a
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seção de abastecimento do soviet
e o resto para as necessidades do
comitê revolucionário.
Em fevereiro de 1918, há uma
desmobilização do exército russo e
o exército austroalemão avança com
uma forte ofensiva.
A retirada das tropas
russas dura mais de um mês.
(...) a partida do Exército
Vermelho, se transformava
em uma verdadeira derrota,
os territórios abandonados
eram, na maior parte das
vezes, ocupados, no mesmo
dia, pelo inimigo. A população revolucionária não tinha
sequer o tempo de se organizar em unidades de combatentes. (Makhno, 2009: 200)
Estas tropas chegam a 150 km
da capital, Petrogrado, criando uma
situação ameaçadora para o regime
bolchevique. Em 3 de março de
1918, é assinado o acordo de Brest-Litovsk, decretando o reconhecimento oficial da independência da
Finlândia, da Polônia, dos países
bálticos e da Ucrânia, que se reduziram ao protetorado alemão e à
vitória das oligarquias independentistas. Uma forma de negociar a paz
com os países imperialistas, para os

bolcheviques, era preciso ganhar
tempo. O exército austro-alemão,
guiado por aliados brancos locais
e senhores de terra, vão aterrorizando os camponeses revolucionários, desencadeando uma sangrenta
onda contra-revolucionária. Entram
na Ucrânia com 600.000 soldados.
Enquanto Makhnó tenta agrupar,
em Guliaipole, a constituição de
batalhões e companhias, mas conta
apenas com 1.500 voluntários. Consegue 3.000 fuzis e passa a recrutar
voluntários em outras cidades. Em
Alexsandrovsk, pede-se a vinda
do destacamento de cavalaria dos
grupos comunistas libertários de
Guliaipole. Chegariam triunfantes,
desarmando os cossacos e clamando
para juntarem-se aos insurgentes.
Para a organização da resistência, Makhnó é solicitado no
Estado-Maior Vermelho, em Egorov, com o comandante geral do
front. Durante sua difícil tentativa
de deslocamento, estando as tropas
inimigas na região, é informado da
ocupação militar de Guliaipole por
nacionalistas ucranianos junto com
os antigos latifundiários. Ávidos por
reaver o território tomado pelos
camponeses pobres e aproveitando-se da frágil resistência de uma
companhia militar do soviet que

havia permanecido na cidade, prendem todos e ocupam militarmente a
região. A novidade arrasa Makhnó e
ao fim de abril, reagrupadas as tropas insurgentes, em Taganrog, uma
conferência reúne os anarquistas de
Guliaipole. Decide-se por dividir o
grupo remanescente, em vista da
presumível repressão que atingiria
os insurgentes e da necessária volta
à clandestinidade. Alguns vão realizar uma peregrinação de reconhecimento do movimento anarquista nas outras regiões da Rússia.
Enquanto outros vão organizar uma
rede de resistência clandestina nas
aldeias e vilarejos locais.
Os bolcheviques, por obediência às condições do tratado de
Brest-Litovsk, passam a desarmar
as tropas, colunas e companhias de
camponeses resistentes à invasão.
O que causa revolta generalizada e
conflitos sistemáticos entre bolcheviques e anarquistas. Em abril de
1918, explodem os ataques generalizados dos bolcheviques contra
os anarquistas russos.⁶ O campo
libertário fez pronta resistência ao
tratado de Brest-Litovsk, o que abria
margem para um processo de terror
contra-revolucionário na Ucrânia,
por parte dos reacionários contra
as comunidades pobres. Ao mesmo
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tempo, em Moscou e Petrogrado,
os anarquistas formavam guardas armadas, chamadas “guardas
negras”. A Federação Anarquista
de Moscou realizava ocupações de
imóveis abandonados para restaurantes populares, centros sociais de
cultura e de apoio mútuo, ateneus
libertários e moradia. O ataque
mais violento do governo soviético
e que representa a primeira onda de
aniquilação do anarquismo russo,
como diz Paul Avrich, se dá contra os mais desenvolvidos destes
espaços:
(...) na noite de 11 e 12
de abril [1918], destacamentos armados da Tchekáassaltavam vinte e seis centros
anarquistas da capital. A
maioria dos anarquistas vão
se render sem oferecer resistência, mas no monastério
Donskói e na Casa da Anarquia, a guarda negra ofereceu
uma forte resistência. Na luta
caem uma dúzia de agentes
da Tcheká e 40 anarquistas
resultam mortos ou feridos, e
mais de 500 prisioneiros. (...)
pouco depois, a Tcheká fazia
depuração similar em Petrogrado. (Avrich, 1974: 188)

Os bolcheviques alegavam
perseguir apenas bandos armados
que resistiam ao desarmamento,
ditos “anarco-bandidos”, mas não os
ditos anarquistas “ideológicos”. Ou
seja, não aqueles que apenas “estudavam”, ou “proferiam” a convicção
anarquista. E no entanto, a diretiva
se generalizava em perseguição
massiva e em breve, os jornais anarquistas mais importantes são perseguidos. Em maio de 1918, em Petrogrado, são Burevéstnik, Anárkiia,
Golos Trudá, três jornais anarquistas fechados. Logo, os bolcheviques
caracterizariam todos os anarquistas como “contra-revolucionários”.
Makhnó desembarca em
Moscou - nova capital do regime,
mais protegida que Petrogrado.
Encontra-se, no subúrbio da cidade
numa tarde, com Piotr Kropótkin,
velho mentor do movimento anarquista russo, a quem pergunta o
que seria importante fazer quando
voltasse para Guliaipole. Kropótkin se recusa a responder, diz apenas: “Esta questão está ligada a um
grande risco pra sua vida, camarada, e você, apenas você pode dar
a resposta justa.” (Skirda, 1985: 67)
Makhnó se desilude com os
meios anarquistas urbanos e considera o movimento fragmentado

e desorganizado. Conclui que em
Moscou, em meio a proclamações,
manifestos se pratica apenas uma
“revolução de papel”. Também se
referindo, é claro, à burocracia
Ainda, em Moscou, Makhnó
se encontra com Vládimir Ílitch
Lênin, no Kremlin, numa breve e
insólita conversa. Lênin, foi paternal e receptivo, repetiu três vezes a
indagação de como receberam os
camponeses a consigna de “todo
o poder aos soviets locais”, para
entender bem a resposta. Makhnó
diz que os camponeses entenderam
a palavra de ordem:

pergunta Makhnó. Lênin coloca que
é um mérito da agitação dos anarquistas, e, no entanto, são fracos
demais para resistir à contra-revolução. Depois, passa a falar da
“coragem dos guardas vermelhos
em defender as conquistas comuns”.
Makhnó lhe apostrofa com o episódio do desarmamento forçado dos
insurgentes e o recuo das tropas vermelhas na Ucrânia, depois do tratado de paz. E pontua que “a guarda
vermelha atuava reduzida apenas
a 15 km de distância das vias férreas” e que isso colocava as comunidades revolucionárias distantes da
ferrovia, absolutamente isoladas e
(...) [com] a consciência vulneráveis à contra-revolução. A
e a vontade dos trabalhadores conversa logo caminha novamente
de agir por eles mesmos, sem para a questão das divergências de
intermediários, de tal forma Lênin com o anarquismo, segundo
que os soviets dos vilarejos o testemunho de Makhnó:
de distritos e as regiões possam se tornar, nada mais nada
Os anarquistas são
menos que unidades de agrusempre cheios de abnegação,
pamentos revolucionários
(...) prontos a todo tipo de
e de autogestão econômica
sacrifício, mas seu fanatismo
detrabalhadores em luta conos cega, negam o presente
para se preocupar apenas
tra burguesia e seus lacaios.
(Makhnó, 2009: 288)
com o futuro distante. (...)
Se um terço dos anarquistas
Lênin diz que era porque os
fosse como você, nós comucamponeses “estavam contaminanistas estaríamos prontos a
dos pelo anarquismo”. “Isto é ruim?”
colaborar com eles, sob certas
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condições, para a livre organização dos produtores. (...)
a maioria dos anarquistas
apenas pensam e escrevem
sobre o futuro e esquecem-se
do presente. (...) Eu lhe declarava que não era nada além de
um camponês sem instrução
e que não podia disputar uma
opinião tão sutil que vinha
de colocar o camarada Lênin
“Mas que devo dizer que seu
juízo dos anarquistas que não
pensariam no presente não
tem nada que ver comigo,
nem com os anarquistas que
conheço, que é um juízo equivocado (...) os anarcocomunistas da Ucrânia, ou do sul
da Rússia, como vocês a denominam, (...) toda a campanha ucraniana contra a Rada
central foi desenvolvida com
idéias anarco-comunistas
e, em parte, SR de esquerda
(...) Vocês bolcheviques estão
ausentes do campo ou, onde
nos encontramos, sua influência é nula. (...) Nós entendemos o presente e tentamos
com todas as nossas forças,
com certeza, de nos aproximar através dele do futuro, ao
qual nós pensamos também

muito seriamente.” (Makhno,
2009: 291-292-293)
Quando Makhnó volta para
Guliaipole, descobre os trágicos
acontecimentos durante a ocupação. Os latifundiários pomechtchiks
aproveitam a ocupação militar para
realizar retaliações seletivas contra
os revolucionários. A família de
Makhnó torna-se um dos alvos
principais.
Cercaram a fazenda de
minha velha mãe, lhe chutaram de sua casa, depois
lançaram bombas dentro.
Quebraram todos os vidros,
arrancaram as portas, encheram de palha a casa e incendiaram todas as dependências: o estábulo para os
carneiros, o depósito e a
garagem. (...) (Makhno, 2009:
314)
Seu irmão mais novo Savva
Makhnó, ferido na guerra e inválido, tem sua casa também incendiada e é fuzilado na frente de sua
mulher e de seus cinco filhos pequenos. (Archinov, 2013: 57) Reza a
lenda que sua mãe cuspiu na cara
do comandante da tropa. E assim foi
em todas as fazendas onde haviam
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militantes revolucionários, reinseridos na clandestinidade.
O exército austro-alemão,
junto com os latifundiários locais,
fuzilavam os camponeses insurgentes, no meio da cidade. Um camarada militante anarquista, conhecido como Chepel, assassinado, na
praça principal, grita enquanto o
preparam para a execução: “Hoje,
vocês me fazem pagar minha dedicação aos meus irmãos trabalhadores. Por este assassinato cego e
covarde, vocês nos clamam, nós,
anarco-comunistas à vingança. Eu
morro pela verdade da anarquia,
sob os golpes da contra-revolução.”
(Makhno, 2009: 316)
Makhnó prepara grupos
guerrilheiros e planeja ataques à
bomba, sabotagens contra o Estado
Maior austro-alemão. Para Archinov, “a makhnóvitchina nasce na
época intempestiva da vida ucraniana, no verão de 1918, quanto
todo camponês ansiava por rebelião”. (Archinov, 2013: 82)
Os comunistas libertários
se organizam em pequenas células,
ditos “grupos de iniciativa” de três a
cinco membros, estritamente autônomos mas coordenados entre eles
por delegados, ligados a uma coordenação geral. Para, no momento

certo, criar destacamentos e bataeram inalcançáveis, faziam,
lhões livres. Ao mesmo tempo, o
em 24 horas, marchas imposexército invasor cria destacamensíveis para as cavalarias regutos que atuam como expedições
lares. (...) Makhnó, vestido de
punitivas exclusivamente voltadas
uniforme da guarda nacional,
para a caça dos revolucionários e
se mesclava com um pequeno
revoltosos. Os latifundiários foram
número de guerrilheiros,
se agrupando em torno das tropas
entre as tropas inimigas, se
informava de seus planos e
de hetman Skoropadski, depois com
Denikin e com Wrangel.
disposições, se punha depois
Makhnó intitula o período
em marcha com um destade julho à dezembro de 1918 como:
camento da guarda nacional
“a insurreição camponesa na Ucrâperseguindo a si mesmo e
nia”. Segundo Archinov, três meses
logo, no caminho, eliminava
depois de sua chegada, Makhnó
seus inimigos. (...) (Archinov,
organiza uma rede de guerrilheiros
2013: 59)
que se estende num campo de ação
militar que passava por Lozovaia,
Segundo Paul Avrich, numa
Berdiansk, Mariopol, Tangarog, ocasião “Makhnó e seus homens,
Lugansk, Grichino, Ekatorinoslav, disfarçados de guardas hetmaniAleksandrovsk e Melitopol.
tas, saltaram o teto da casa de um
latifundiário e caíram no meio de
A rapidez era a particu- uma festa.” (Avrich,1974: 217) Viclaridade da tática de Makhnó. tor Serge conta que “pegavam as
(...) Rápido como o vento, armas do inimigo. Seus insurgensem medo ou compaixão, tes, às vezes, marchavam para a
chegavam numa proprie- batalha com um fuzil para dois ou
dade, matavam os inimigos três homens, o fuzil passava logo da
dos camponeses e desapare- mão de um morto para um vivo.”
ciam. No dia seguinte faziam (Serge, 1951:131) São infindáveis os
o mesmo a 100 km de dis- relatos de bravura destes “combatância e uma tropa guarda tentes revolucionários anônimos da
nacional aparecia morta (...) grande família camponesa”, como
Makhnó e seus partidários diz Makhnó. (Makhno, 2009: 73)
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“Quando encontravam-se cercados, os maknóvitsy, escondiam
suas armas e voltavam solitários
para suas aldeias, para novamente
começar a trabalhar no campo, a
espera de um sinal para desenterrar
as armas e aparecer em nova zona
de operações.” (Avrich, 1974: 217)
Em novembro de 1918, há um
armistício e as potências centro-européias retiram o exército ocupante
da Ucrânia. Makhnó saqueia grande
parte das armas dos invasores em
retirada, e passa ao ataque contra
os nacionalistas ucranianos. Depois
de uma dura batalha, que se prolonga por três dias, liberta primeiro
Guliaipole, ocupada pelo hetman
Skoropadsky.
Depois, toma as cidades de
Chaplino, Grichino, Sinelnikovo,
chegando até Pavlogrado. (Archinov, 2013: 83) Mas quando partia, em direção à Ekaterinoslav, se
depara com tropas ocupantes, liderados por Petliura.
A primeira retomada de
Ekatorinoslav é extravagante, reza
a lenda que as tropas de Makhnó
irrompem na cidade dentro de um
trem, com as armas escondidas
debaixo das vestimentas, desarmando-os de surpresa e expulsando-os.
Os petliuristas retornariam, no dia

seguinte, com reforços, retomando
novamente a cidade. Makhnó precisa recuar para Guliaipole e, alguns
meses depois, o Exército Vermelho
dá cabo de expulsar a Petliura de
Ekatorinoslav. Em janeiro de 1919,
se dá, em Kiev (capital), o enfrentamento principal entre a Petliura
e os bolcheviques (Archinov, 2013:
79). Ao mesmo tempo, como coloca
Paul Avrich:
Nos primeiros cinco
meses de 1919, a região de
Guliaipole esteve virtualmente livre de toda autoridade política externa. Os
austríacos, os hetmanitas,
os peliuristas, todos haviam
sido expulsos, e nem os vermelhos nem os brancos eram
suficientemente fortes para
preencher o vazio. Makhnó
aproveitou este momento de
calma para tratar de reorganizar a cidade segundo as
idéias libertárias. Em janeiro,
fevereiro e abril, os makhnóvtsy celebraram uma série de
congressos regionais de camponeses, operários e insurgentes para discutir questões
econômicas, militares e para
supervisionar a tarefa da

reconstrução. (Avrich, 1974:
218)
Neste período, Makhnó reestrutura o movimento e, no Congresso de 12 de fevereiro, vota a
mobilização voluntária para um
corpo armado de Guliaipole e
região, a criação do Conselho Militar-Revolucionário de camponeses,
operários e insurgentes (ou guerrilheiros, conforme a tradução)⁷
. A luta toma novas proporções, segundo Archinov, o exército makhnovista contava, neste
momento, com 20.000 combatentes (Archinov, 2013: 88). Como diz
Archinov: “Contrariamente aos
soviets políticos dos bolcheviques
e dos demais socialistas, os soviets
livres dos camponeses e operários deviam ser órgãos de gestão
direta social e econômica.” (Archinov, 2013: 89) O conselho militar,
submetido ao soviet, instância de
democracia direta dos trabalhadores, passa a contribuir na reorganização das comunas anarquistas.
Cada comuna estava
composta, geralmente por
uma dúzia de casas, com
um total de cem a trezentas
pe soas. Ainda que apenas
alguns se considerassem
201

anarquistas, todos os participantes funcionavam sobre a
base da plena igualdade, aceitando como lema fundamental o princípio kropotkiniano
do apoio mútuo. O congresso
regional de camponeses, operários e insurgentes emprestava o gado e as ferramentas
agrícolas confiscadas das
fazendas vizinhas da nobreza.
(...) A primeira comuna que
se organizou durante este
período recebeu o nome de
Rosa Luxemburg, a quem os
camponeses politicamente
mais conscientes admiravam
como um dos mártires da luta
pela liberdade e igualdade.
(Avrich, 1974: 219)
Esta primeira comuna, ficava
em Provskoyé, construída com as
famílias mais pobres da região.
Archinov comenta que “a vida
interna da comuna não tinha nada
que ver com a doutrina pela qual
havia lutado Rosa Luxemburg”,
mas “testemunha a ausência de
todo o espírito sectário entre seus
organizadores.” (Archinov, 2013:
85) Perto de Guliaipole, eram três
comunas, nomeadas simplesmente:
“comunas 1, 2 e 3 dos camponeses

de Guliaipole”. (Archinov, 2013: 86)
No começo de 1919, há um
novo avanço das forças contra-revolucionárias de Denikin, com uma
infantaria e uma cavalaria potente
que chegava pelo norte e se mobilizava muito rápido. Ocuparam uma
série de estações ferroviárias, assim
como as cidades de Berdiansk e
Mariopol. “A partir deste momento,
janeiro de 1919, se formou o primeiro front contra Denikin, um
front no qual os makhnovistas resistiram durante 6 meses.” (Archinov,
2013: 91)
As tropas de Denikin recuaram até o mar de Azov e Criméia.
Makhnó se apoderou de cem vagões
de trigo, “(...) são enviados à Petrogrado e à Moscou, acompanhados
de uma delegação makhnovista, que
o soviet moscovita recebeu calorosamente.” (Archinov, 2013: 92)
Os bolcheviques chegaram no
front, apenas três meses depois que
os makhnovistas resistiam combatendo os denikinianos. O primeiro
encontro oficial entre bolcheviques e makhnovistas foi em março
de 1919. Dibenko era o chefe da
primeira divisão bolchevique que
inicialmente pisa em Guliaipole.
Makhnó é convidado a integrar,
com todos seus destacamentos, o

Exército Vermelho. No entanto, os
makhnovistas se integrariam apenas
mediante as seguintes condições:
a) os guerrilheiros
conservam sua antiga ordem
interna; b) recebem comissários políticos nomeados
pela autoridade comunista
c) Apenas se subordinam a
um comando superior no
que concerne operações de
unidade estritamente combinadas d) não podem ser afastados do front de Denikin; e)
obtém munições e abastec
mento iguais ao Exército Vermelho, f) mantémseu nome
de Exército Revolucionário
Insurgente e conservam suas
bandeiras negras. (Archinov,
2013: 94)

organizado de acordo comtrês princípios fundamentais:
o voluntarismo, o princípio
eleitoral e a autodisciplina. O
voluntarismo significava que
o exército era composto apenas por combatentes revolucionários que nele entravam
por vontade própria. O princípio eleitoral que consistia
em que os comandantes de
todas as unidades do exército, membros do Estado
Maior e do conselho, assim
como todas as pessoas que
ocupavam no exército postos importantes em geral
deviam ser eleitos e aceitos
por guerrilheiros das seções
respectivas e pelo conjunto
do exército. A autodisciplina
significa que todas as regras
de disciplina do exército eram
elaboradas por comissões de
guerrilheiros, depois revalidadas pelas partes gerais
do exército e rigorosamente
observadas sob a responsabilidade de cada revolucionário e de cada comandante.
(Archinov, 2013: 94)

O Conselho Militar-Revolucionário, segundo Archinov, representava o Estado Maior do Exército
Negro Makhnovista. Uma tropa
militar como as outras, no entanto,
continha claros princípios libertários, que mantiveram independente
da atuação conjunta com o Exército
Vermelho:
O exército dos guerriEm abril, começam os
lheiros makhnovistas estava conflitos com os bolcheviques.
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Primeiramente nas aldeias e vilare99)
jos em que as comunidades rejeitavam a instalação das tchekás, as
O Congresso volta aos traba“comissões extraordinárias”, polícia lhos e redige uma resposta:
política bolchevique. Na imprensa
oficial começa um amplo ataque
O congresso recebeu
contra o makhnovismo, qualificado
com assombro o telegrama do
de kulak, representantes da men“camarada Dybenko” que o
talidade do proprietário rural. A
declarava “contra-revolucioregião do sul da Ucrânia é colocada
nário”, quando foi essa mesma
sob alerta, bloqueiam as passagens,
região, a primeira a levantar
revistando e controlando o acesso
o estandarte da insurreição.
de militantes revolucionários para
Por isso o congresso votou
as cidades do entorno.
um protesto enérgico contra
10 de abril acontece o III
esse telegrama. Tal é o quaCongresso do Conselho Militar-Redro que deveria abrir-lhe os
volucionário de camponeses, operáolhos “camarada” Dybenko,
rios e guerrilheiros, com a presença
volte a si! Reflita! Tem você
de delegações de 72 distritos. Archio direito de declarar contranov fala de “uma massa de mais de
-revolucionários mais de um
2 milhões” de camponeses presentes
milhão de seres humanos
nos debates do congresso. (Archique por si próprios, com suas
nov, 2013: 96) Ao fim dos trabalhos,
mãos calejadas, romperam as
recebem um telegrama que diz:
cadeias da escravidão e que
con troem agora a vida, tamO “camarada” Dibenko
bém por si próprios e de seus
declarou contra-revoluciopróprios modos? Não! Se são
nário o congresso convocado
verdadeiramente revolucioem Guliaipole para o 10 de
nários devem ajudar o povo
a combater os opressores e
abril e colocou-o fora da lei
a construir uma vida livre.
e segundo ele, a seus organ
zadores devem ser aplicadas
(Archinov, 2013: 100)
as medidas repressivas mais
rigorosas. (Archinov, 2013:
A região passa a ser assediada
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pelo oficialato do governo comunista. Em 29 de abril, enviam o
comandante da frente sul, Antonov-Ovseenko para Guliaipole, para
conhecer Makhnó, o front makhnovista e as disposições guerrilheiras.
Kamenev vem junto à delegação,
guarda um “ar amistoso”, se mostra
“entusiasta da autonomia e da livre
ação dos trabalhadores.” (Archinov,
2013: 102) Segundo Victor Serge:
Trotsky vai relatar mais
tarde, muito mais tarde (creio
que em 1938...), que Lênin e
ele próprio pensaram em
reconhecer aos camponeses
anarquistas da Ucrânia, dos
quais Makhnó era o general, um território autônomo.
(Serge, 1951: 129)
No entanto, ainda naquele
mês, Makhnó desbarata o primeiro
de diversos complôs organizados
para seu assassinato, presumidamente organizados pela tcheká.
Em maio, um telegrama chega ao
quartel general dos makhnovistas: “O traidor Grigoriev entregou
a frente inimiga. (...) Não se pode
vacilar. Lhes peço que publiquem
uma proclamação contra Grigoriev (...) a ausência de resposta será

considerada uma declaração de
guerra. (...) Kamenev.” (Archinov,
2013: 105) Aqui, entra uma divergência militar mas também política,
o Estado Maior do Exército Revolucionário Insurgente responde:
Deverão ser adotadas
as medidas mais enérgicas
para a conservação do front.
(...) A honra e a dignidade
nos obrigam a permanecer
fiéis à revolução e ao povo e a
luta entre Grigoriev e os bolcheviques não deve debilitar
o front que os brancos tratam
de forçar para de novo subjugar o povo. (Archinov, 2013:
106-107)

hoje, e do qual se aproveitará
algum outro aventureiro amanhã. (...) Desde que chegaram
os bolcheviques no poder e
estabeleceram a ditadura de
seu partido, e como partido
do Estado se apressaram a
estabelecer órgãos governamentais para dirigir o povo
revolucionário. Tudo deve
estar submetido e passar
pelo seu controle vigilante.
Todo intento de resistência,
de protesto ou de iniciativa
independente foi sufocado
pela comissões extraordinárias [tchekás/ polícia política
bolchevique]. (Archinov,
2013: 110-111)

Os makhnovistas publiTrotsky, que prometia na
cam uma declaração contra Gri- imprensa “varrer com uma vasgoriev, mas também contra os soura de ferro os anarquistas da
Rússia”, passa ao ataque contra o
bolcheviques.
makhnovismo, na altura do quarto
Grigoriev é um trai- Congresso Extraordinário dos camdor da revolução e inimigo poneses, operários e guerrilheiros,
do povo. Mas o partido dos em junho de 1919. A ordem No.
comunistas bolcheviques não 1824 diz:
é menos inimigo do povo tra(...) Dito congresso está
balhador. Porque sua ditadura
dirigido contra o poder dos
provocou nas massas populasoviets na Ucrânia e contra
res uma irritação e um ódio
a organização da frente sul
do qual se aproveita Grigoriev
à qual pertence a brigada de
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Makhnó. (...) 1o.) Proíbe-se
de se constituir o dito congresso que não será permitido
em nenhum caso. 2o.) Toda
população camponesa deve
ser prevenida oralmente e por
escrito de que a participação
em tal congresso será considerada como um ato de alta
traição (...) 3o) Todos os delegados deste dito congresso
devem ser presos imediatamente e levados ante um Tribunal Revolucionário Militar.
4o) Pessoas que difundam o
manifesto de Makhnó devem
ser presas. (...) ass. Trotsky,
presidente do conselho militar revolucionário da República. (Archinov, 2013: 115)
Makhnó demora três dias
para responder pedindo para ser
destituído de seu posto de comandante de brigada em vista do
absurdo da situação. O telegrama
com a ordem de Trotsky teve efeito
brutal, de acordo com Archinov:
Os bolcheviques se
dedicaram a executá-la manu
militari em todas as partes.
As assembléias dos operários
das fábricas de Alexandrovsk
que tratavam do manifesto

dos makhnovistas (...) foram
dispersadas pela força das
armas e declaradas fora da lei.
(Archinov, 2013: 118)
Em setembro e outubro as
tropas militares do makhnovismo
conseguem aniquilar as tropas brancas de Denikin. Diz Archinov: “O
aniquilamento da contra-revolução
de Denikin constituía, no outono de
1919, uma das obras fundamentais
do makhnovismo, e, também, ademais, de toda a revolução russa.”
(Archinov, 2013: 147) Com esta
vitória durante uma semana, as
tropas reagrupadas na região de
Alexandrovsk, tropas makhnovistas
e do Exército Vermelho se confraternizavam celebrando as vitórias.
Combatiam um inimigo comum o
capitalismo e a contra-revolução,
porém, a trégua será breve.
Chega à comandância do
Exército Insurgente outra ordem,
agora para deslocar as tropas makhnovistas para a frente polaca. Os
makhnovistas viram isto como uma
manobra bolchevique para dispersar suas tropas e afastá-las da força
que tinham na região, seus laços
com as comunidades. A recusa do
Exército Revolucionário Insurgente
makhnovista de ir para a Polônia

reiniciava as hostilidades.
Em 1920, novo ataque desta
vez contra as tropas brancas lideradas por Wrangel. Os bolcheviques
que passaram a caracterizar suas
disputas com Makhnó como uma
luta contra o banditismo, vão difundir a calúnia de uma presumida
aliança secreta com Wrangel. Mas,
no mesmo período, sai publicado na
imprensa soviética que um mensageiro de Wrangel foi executado, em
Guliaipole, por decisão da assembléia do soviet livre local.
Em julho-agosto, acontece,
depois de muitas negociações que
garantiam liberdades e autonomia
para os makhnovistas, nova aliança
entre bolcheviques e makhnovistas,
propondo uma unidade de ação na
campanha contra Wrangel. Assim
que Wrangel é derrotado, em 1920,
novamente surge uma ordem
pedindo a extinção da brigada de
Makhnó, que deveria se dissolver,
como uma simples divisão, uma
unidade regular dentro do Exército
Vermelho.
Dzerjinsky, comandante mais
importante da tcheká que vai supervisionar pessoalmente os trabalhos de vigilância e informação do
Donetz, escreve na época: “O barão
Wrangel não esconde que é inimigo
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do povo. Makhnó é mil vezes mais
criminoso e covarde” (Skirda, 1985:
233)
Despreocupados de Wrangel, os bolcheviques passam a caçar
especificamente os makhnovistas,
muitos militantes anarquistas são
presos, alguns fuzilados. Os enfrentamentos do makhnovismo com o
Exército Vermelho passam a ser
constantes. Uma cavalaria de 1.500
homens interceptada pelos bolcheviques, durante a batalha, é reduzida
a 250 guerrilheiros.
Segundo Archinov, com uma
tropa de 1.500, em outra ocasião,
faz 6.000 prisioneiros vermelhos.
Destes 1.000 querem integrar-se
ao makhnovismo. Em outra batalha chega a fazer de 8.000 a 10.000
prisioneiros. (Archinov, 2013: 176)
Makhnó e seus companheiros fuzilavam apenas os chefes, soldados de
altíssima patente dos bolcheviques,
libertando todos os soldados rasos,
explicando a inutilidade dos conflitos e convidando-os a voluntariamente juntar-se à makhnovitchina.
Archinov conta como todo o
Estado Maior do Exército Revolucionário Insurgente é atraído para
uma reunião de negociação com
bolcheviques que se demonstra uma
armadilha, todos são fuzilados.

Depois de muitas repressões,
numa batalha, Makhnó leva um
tiro no pé, que esmigalhou todos os
seus ossos. Já não conseguia montar
a cavalo com a mesma habilidade.
Com uma tropa de 1.500 realiza
uma perigosa fuga, uma caçada
promovida por 200.000 homens
do Exército Vermelho. “Em 22 de
agosto [1921] tiveram que ocupar-se novamente de mim, uma bala
me perfurou a cabeça, entrando
pela direita no queixo, um pouco
mais abaixo da nuca e saindo pelo
próprio queixo.” (Archinov, 2013:
185) Segundo Skirda, tratava-se
de uma bala especial, chamada
“dum-dum”, que se estilhaça dentro
corpo. (Skirda, 1985: 254)
As divisões vermelhas haviam
atravessado as aldeias insurgentes
exterminando em massa os camponeses indicados como makhnovistas. Quando Makhnó consegue voltar para Guliaipole, descobre que na
véspera, os bolcheviques fuzilaram
trezentos habitantes da cidade em
uma noite. (Archinov, 2013: 85) Em
outra cidade, Novspasovka, houve
outro massacre, a tcheká, obrigava
as mães a abraçar os filhos, para no
fuzilamento com apenas um tiro,
economizar balas.
Makhnó parte exilado com

sua família, destino da maioria
dos sobreviventes. Terminou sua
vida pobre, doente e esquecido, em
Paris. Mas manteve uma obstinada
atividade militante, contribuindo
com viva polêmica entre seus contemporâneos acerca das perspectivas futuras do anarquismo e seu
balanço do papel dos anarquistas
na Rússia e sua defesa da organização da Plataforma. Há um grande
debate sobre a herança de Makhnó,
Voline que participou do movimento questionava:
Não se pode se criar
ilusões. Seria insensato
representar um movimento
makhnovista isento de todo
o pecado, se contentando unicamente com a luz e o heroísmo e seus animadores acima
de toda falha, de toda crítica.
(...) A “makhnóvitchina” foi
realizada por homens. Como
toda obra humana, ela não
teve apenas suas luzes, mas
também a suas sombras.
(Voline, 2009: 682)
Victor Serge, em “O pensamento anarquista”⁸ de 1938, refuta
as difamações de antisemitismo
direcionadas ao makhnovismo,
(que são evidentemente falsas,
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basta observar seus documentos da
época). Porém, caracteriza-o como
“de certa maneira um ditador” e
conclui que havia:
incontáveis erros em
ambos os lados. Makhnó
reuniu-se com os Vermelhos
contra os Brancos, depois foi
declarado um fora-da-lei, e
depois foi novamente reconhecido pelo poder soviético.
O maior de todos os erros, de
toda a forma, deve se reconhecer como pertencendo
ao mais forte. E eles estavam
já numa inclinação escorregadia para o Estado autoritário.
(Serge, 2015: 224)
Mas tentando localizar Victor Serge, logo se vê que mantinha,
no final da vida, uma linha política
ainda com distâncias e afinidades
marcadas com os anarquistas russos. Makhnó sempre permaneceu,
de maneira geral, um anti-autoritário. Em seu texto “O caminho da
luta contra o Estado”, formula:
A liquidação final do
Estado não poderá ter lugar
enquanto a orientação da
luta dos trabalhadores não

for a mais libertária possível, quando elaborem por
eles mesmos suas estruturas
de ação social. Estas estruturas devem tomar a forma de
órgãos de auto-direção social
e econômica, a de soviets
livres (anti-autoritários).
(Skirda, 1985: 426)
Parece interessante aproximar-se dos debates levantados por
Anatole Gorelik quando concluía
com uma espécie de visão anti-personalista de Makhnó:
A pessoa de Néstor
Makhnó é um fenômeno
interessante na revolução. Se
original, cristalizado em uma
íntegra e forte figura revolucionária que desempenhara
um papel destacado na história da revolução russa, é umamostra evidente de como se
engendram e se desenvolvem
as personalidades durante a
revolução. Mas Makhnó não
é um caso único na revolução russa. Os homens como
ele formam legião. Néstor
Makhnó é unicamente um
representante mais destacado e mais conhecido

destas originalidades. A
história reconhece os seus
méritos, e para a idéia anarquista são uma confirmação
mais de que nos momentos
de atividade da vida coletiva
(revolução), os indivíduos
destacados crescem e se
desenvolvem entre as massas
com uma celeridade incrível;
e que quanto mais coletivo
sejam estes levantamentos,
tanto mais se desenvolverão
e crescerão entre as massas
e os indivíduos que fecundem a vida com sua força de
criação e sua atividade. (...)
Makhnó não é mais que um
entre a legião de seres geniais
criados pela revolução russa
(como por qualquer revolução) (...). (Gorelik, 2009: 148)

não teme superar as contradições
do bolchevismo ou do anarquismo.
Makhnó deixou no seu “Testamento
aos trabalhadores de todo mundo”
uma bela frase, parafraseando o
bordão primordial da Primeira
Internacional, dizia:
Lá onde as massas trabalhadoras não se deixem
subjugar, lá onde cultivarem
o amor pela independência,
lá onde concentrarem e fixarem seu espírito e vontade de
classe, criarão sempre seus
próprios históricos movimentos sociais e agirão segundo
seu entendimento. É isso que
constituí a verdadeira essência da makhnóvitchina. (...)
Proletários de todo
mundo, mergulhem dentro
de suas profundezas, busquem aí a verdade, criem-na
O que parece decisivo é que
vocês mesmos! Vocês não
um determinado legado de Makhnó
vão encontrá-la em nenhum
é um espectro que ronda as novas
outro lugar. (Voline, 2007:
figurações do autonomismo e ter690)
mina por tornar-se uma referência
incontornável da tímida e frágil flor
do espírito de independência dos
movimentos sociais. Uma estrela
vermelha e negra que relampeja
para uma esquerda ainda praticante de pensamento crítico e que
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(1917-1921). Antony, Tops/H.Trinquier, 2007.
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NOTAS:
1 Difere da escrita utilizada
pela reedição de A revolução russa,
Maurício Tragtenberg (Tragtenberg,
2007: 111). Segundo Alexandre
Skirda, Guliaipole quer dizer campo
de feira, de passeio “seu nome
advém do fato de que, depois de
tempos imemoriais, feiras muito
frequentes, reputadas na região,
ali tiveram lugar.” (Skirda, 1985:
27) [Todas as traduções do inglês,
do francês, do russo e do espanhol
livremente traduzidas pelo autor. N.
B. A.]
2 [A palavra “cossaco” é de
origem tártara e significa ao mesmo
tempo “cavaleiro”, “guerreiro livre”,
“vagabundo” e às vezes “rufião”.]
3 [Como se designavam os
senhores de terra, os oligarcas ricos
da região.]
4[A polícia política tzarista.]
5. A tcheká, foi a primeira
denominação desta instituição de
controle político do regime soviético, depois passou a se chamar
NKVD, depois GPU e finalmente
KGB.]
6.[O que demonstra que o
extermínio de dissidentes políticos
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de esquerda se inicia muito antes
dos processos de Moscou e da
degenerescência burocrática stalinista, ainda quando L. Trótsky e V.
I. Lênin, mantinham sua atuação.]
7[Ou guerrilheiros, conforme
a tradução.]
8 Serge, Victor. “The anarchist thought”, La Crapouillot, (jan.
1938). In Anarchists never surrender (2015).
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