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“ 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
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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.
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RESISTIR À VIOLÊNCIA DO ESTADO,
IMPLICA NUM PROJETO DE DEFESA DA
VIDA E DE UMA HUMANIDADE
URBANO NOBRE NOJOSA

O

filosofo alemão
Arthur Schopenhauer em seu
livro “como vencer um debate sem ter razão” nos
alerta na estratégia 32: “cole um
sentido ruim na alegação do outro”.
Nesse estrategema quando formos
confrontados por uma argumentação do oponente, devemos seguir
um caminho mais curto para torná-la suspeita, colocando-a numa
categoria odiosa, por exemplo: isso
é maniqueísmo ou misticismo, qualificando o discurso do adversário
numa perspectiva negativa e sem
contexto.
Em resposta ao assassinato
de Genivaldo de Jesus Santos por
asfixia mecânica e insuficiência
respiratória após ser preso dentro
de um camburão, inalando fumaça
toxica, forjada de forma perversa
por dois policiais rodoviários em
Umbaúba, no litoral Sul de Sergipe,
a secretaria de segurança pública de
Sergipe, publica nota desavergonhada em que defende “por todas
as circunstancias, diante dos delitos de desobediência e resistência,
após ter sido empregado legitimamente o uso diferenciado da força,

tem-se pro corrida uma fatalidade,
desvinculada da ação policial legítima.” Nota essa que põe em suspensão o terrorismo de estado da
polícia rodoviária de Sergipe.
Na mesma toada de terrorismo de Estado foi a ocupação
que deixou 26 mortos na operação militar na Vila Cruzeiro,
com álibi de prender chefes do
comando vermelho e suspeitos,
ocorrendo indícios de execuções,
como afirma Washington Patrício
Ferreira, irmão de João Carlos de
Arruda Ferreira, menor de 16 anos,
que foi assassinado por uma facada
no peito. Não morreu à tiro. Diante
da revolta, grita: “Não é bandido,
não é bandido, não é bandido, é trabalhador.” E uma outra vítima era
moradora da comunidade vizinha
do conjunto de favelas da Penha.
Tornando essa megaoperação da
PM do Rio de Janeiro a segunda
mais letal na história do Rio de
Janeiro.
Na segunda noite mais
fria do ano em São Paulo, no dia
17 de maio, ocorreu uma reintegração de posse realizada na Rua
Augusta, na região central da capital paulista. Foram cerca de 100
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famílias desalojadas, nas quais 68
pessoas eram vulneráveis (criança,
idoso ou deficiente físico). A temperatura chegou a 6° graus. Essa
ação policial foi justificada pela
Secretaria da Segurança Pública
por uma resposta seca de que a
polícia apoia o cumprimento da
reintegração determinada pela
justiça. Entretanto, os moradores
insistiram no protesto contra a
decisão judicial e pela truculência
policial durante a desocupação.
Essa desocupação foi noticiada
como uma questão de trânsito. Os
jornais matinais televisivos colocaram em evidência o trânsito com
mensagens de que a reintegração
de posse criou tumulto e parou o
trânsito na Rua Augusta, demonstrando que apesar da retidão da
localização na altura do número
440, em que móveis, eletrodomésticos e colchões ficaram espalhados pelas ruas, demonstrando um
distanciamento da notícia frente a
crise de desemprego e moradia no
decorrer da pandemia de Covid19. Essa notícia de desocupação
não cotejava a decisão do STJ que
em outubro de 2021 defendeu a
suspensão das reintegrações de

posse diante da crise sanitária,
como ameaça direta aos direitos
fundamentais à saúde, moradia,
à dignidade e à vida humana.
Afinal, São Paulo não pode parar.
A imprensa ainda está refém do
slogan “Acelera São Paulo” propaganda do Governador João
Dória em sua campanha de 2018,
que teve um efeito catastrófico no
aumento de acidentes e mortes no
trânsito. Essa lógica do acelerar do
trânsito decorreu em 30 mil vítimas em 2019, segundo o relatório
Atlas da violência.
No mesmo rol de notícia
da violência na mídia as ruas do
centro de São Paulo tornaram-se
o campo de batalha em que os
usuários de droga da Cracolândia
são personagens da crise do neoliberalismo do estado mínimo e do
abandono de políticas públicas
de garantia social de emprego,
moradia, educação e saúde
pública. São corpos memórias
da política capitalista neoliberal.
Essa questão da Cracolândia foi
debatida pelas políticas públicas da
prefeitura e governo de Estado de
São Paulo em 2014 registrada pela
reportagem da Folha de São Paulo
10
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que acompanhou por duas últimas
semanas o desmonte da “favelinha”
da Cracolândia na alameda Dino
Bueno, no centro de São Paulo.
A vídeo reportagem “Loiras e
Anjos” fez uma imersão trazendo
a realidade cotidiana da tragédia humana dos usuários da Cracolândia. Na linguagem dos usuários os anjos seriam as crianças
e loiras os policiais, pois relata o
usuário na reportagem: “Quando
uma criança passa, a gente grita:
Olha o anjo’ e todo mundo tem
que abaixar o cachimbo ou se
esconder atrás do guarda-chuva”.
Existia naquele momento, dois
projetos de saúde pública entre a
Prefeitura “De Braços Abertos” e o
outro projeto do governo de internação compulsória de dependentes
químicos em unidades terapêuticas.
A distinção entre os projetos de
internação compulsório e a ajuda de
custo de ressocialização dos usuários com atividade de trabalho na
coleta de lixo e aluguel solidário nas
moradias adjacentes à Cracolândia
implicava numa perspectiva de
compreender que a dependência
química não era caso de polícia,
mas de saúde pública.

O fluxo das novas Cracolândias traz um discurso de criminalização dos usuários na doutrina de
segurança pública, pois, os dependentes químicos alteram os interesses públicos sobre uma definição
territorial daquele espaço público
da cidade em sintonia com o desmonte de política de inclusão social.
Esses quatros fatos sincronizados
tornam-se um sintoma da doença
da crise capitalista pós pandemia
em que o Estado flerta com projeto
político de assassinato em massa. A
política de morte conforme Georges
Bataille argumenta, “é o mundo no
qual o limite da morte foi abandonado. A morte está presente nele,
sua presença define esse mundo de
violência, mas, enquanto a morte
está presente, está sempre lá apenas
para ser negada, nunca para nada
além disso. O soberano é ele quem
é, como se a morte não fosse... Não
respeita os limites de identidade
mais do que respeita os da morte,
ou, ainda, esses limites são os mesmos; ele é a transgressão de todos
esses limites”. Remetendo ao experimento de necropolítica em Manaus
com a crise de oxigênio durante a
pandemia decorreu de acordo com
12

as Investigações do Ministério
Público e da Defensoria Pública que
mais de 60 pessoas morreram em
todo o estado em janeiro de 2021.
Essa política de extermínio em
massa foi tratada pelo jornalista
Vincent Bevins em seu livro: O
Método Jacarta em que denunciou
o assassinato de pelo menos um
milhão de indonésios acusados
de serem comunistas durante o
governo mão de ferro Suharto em
seus 31 anos de existência nos anos
de 67 a 98. Da mesma forma, a relação desse método na perseguição,
prisão, tortura e morte de opositores
das ditaduras militares brasileiras e
chilenas nos anos seguintes 1968.
O que o Método Jacarta nos alerta,
é que desde 1960 os regimes militares já possuem o farol político
e doutrinário de assassinato em
massa trazendo a lógica do Estado
a partir da lógica paradoxal amigo/
inimigo na perspectiva do jurista
alemão Carl Schmitt ,em que o
amigo é o Estado de direito e o
inimigo como Estado de exceção.
Enfim, o contrato social de formação do Estado nação existe como um
duplo, como violência organizada
aos amigos que possuem o direito

de manter a sua condição de proter habilidade para difundir
prietário frente à negação dos inimientre eles. Estas dificuldagos que são tratados com violência.
des são grandes para os que
Na linha da doutrina de Carl Von
escrevem sob o jugo do fasClausewitz. “A guerra é a continucismo; aqueles que fugiram
ação da política por outros meios”.
ou foram expulsos também
Vivemos tempos sombrios!
sentem o peso delas; e até os
Precisamos da virtude da
que escrevem num regime
coragem para superar esse estado
de liberdades burguesas não
de barbárie, resgatando o poeta
estão livres da sua ação.
alemão Bertolt Brecht em seu
ensaio publicado em 1934, em que
Portanto, é necessário coradefende os cinco pontos vitais em gem de dizer a verdade, inteligêndefesa da verdade, assim o diz: cia para traduzir toda essa barbárie
social e ao mesmo tempo termos
Hoje, o escritor que discernimento suficiente para
deseje combater a mentira enfrentar esse estado de crise em
e a ignorância tem de lutar, que o pandemônio do fascismo
pelo menos, contra cinco nos constrange diariamente, pelo
dificuldades. É-lhe neces- retorno do seu slogan: morte à
sária a coragem de dizer a inteligência, viva a morte! Resistir
verdade, numa altura em à violência do Estado, implica num
que por toda a parte se projeto de defesa da vida e de uma
empenham em sufocá-la; a humanidade.
inteligência de a reconhecer,
É preciso ter força, é preciso
quando por toda a parte a ter garra para combater o fascismo
ocultam; a arte de a tornar que terminalmente habita nosso
manejável como uma arma; cotidiano.
o discernimento suficiente
para escolher aqueles em
cujas mãos ela se tornará
eficaz; finalmente, precisa de
13
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OS ÚLTIMOS COMBATES DE
ROSA FONSECA
EMILIANO AQUINO

M

inhas tendências líricas,
orientadas pela
sensibilidade
benjaminiana, gostariam de incluir
Rosa na tradição de vencidos, mas
um alerta de Ailton Krenak me tira
desse rumo. Diz ele que o encontro
dos indígenas com o colonizador
continua ainda a acontecer, seja
porque, de fato, há nações e grupos
indígenas que ainda experimentam
seus primeiros contatos com a civilização “branca” (as aspas se explicam porque se trata de nós, que não
somos apenas brancos), mas também porque, apesar de tantas perdas
e destruições, os que estabeleceram
esses contatos há mais tempo não
estão ainda vencidos. Haveria uma
espécie de “empate” histórico num
sentido muito específico: a luta dos
indígenas teriam conseguido empatar, como dizemos aqui no Nordeste
no sentido de impedir, a destruição
completa. Várias são as razões para
isso, e não cabe aqui discuti-las; mas
é certo que ao Norte a colonização
europeia venceu mais, e largamente.
No caso da Rosa, a explicação
imagino-a outra. Nos últimos trinta

Professor Associado da Universidade Estadual do
Ceará (UECE), Doutor em Filosofia (PUCSP), com Estágio
Pós-Doutoral na Universidade de São Paulo (USP). Autor de
*Reificação e linguagem em Guy Debord* (EdUece, 2006) e
*Memória e consciência histórica* (EdUece, 2006), além de
capítulos de livros e artigos de filosofia em revistas especializadas. Militante socialista independente.
anos ela se lançou – no início ainda
de modo experimental, mas depois,
lá para o final dos anos ’90, de modo
mais claro e explícito – em novos
combates. Como sugere meu amigo
Samuel Cavalcante numa rede
social, foi esse o gesto mais decisivo
de sua vida, esta mesma já rica de
gestos decisivos e reviravoltas teórico-políticas. A trajetória que se
desenvolve, na juventude, da Ação
Popular, ainda católica, para a Ação
Popular Marxista-Leninista, conduzindo-se daí, coletivamente, para o
PCdoB, iria encontrar a Rosa no
início dos anos ’80 (foi nesse período que a conheci), fazendo autocrítica do “maxismo-leninismo”
(de orientação seja stalinista, seja
maoísta, seja ainda de linha albanesa) e se pondo numa perspectiva
da democracia operária, perspectiva
na qual era fundamental o diálogo
com a renovação do marxismo do
início do século XX.

à autocrítica da visão etapista da
revolução brasileira, sustentada
ainda por boa parte da esquerda
marxista no país, uma crítica filosófica do materialismo naturalista,
no limite positivista, que fora e era
dominante no marxismo. O entrevírgulas no período anterior tem
importância: contemporânea de
toda a nova interpretação do Brasil, que reconhecia a hegemonia
das relações capitalistas, o que fora
adensado nos anos da ditadura com
o impulso modernizador na cidade
e no campo, a visão do PRC era a
de que a contradição principal da
formação social brasileira se situa
no plexo capital-trabalho, daí que a
luta democrática contra a ditadura
deveria se orientar pelo “democratismo proletário” (Adelmo Genro).

A redescoberta filosófica, no
interior do marxismo, da centralidade da práxis e o reconhecimento
de que o desenvolvimento da forRefiro-me, neste último mação social brasileira conduzira à
caso, a autores como Lukács, centralidade da contradição capitalGramsci, Korsch etc. O esforço seu -trabalho não eram aspectos deslie de demais camaradas que iriam gados, bem entendido. Na linha de
fundar o Partido Revolucionário História e consciência de classes
Comunista (PRC) era o de juntar, (Lukács, 1923), é somente quando
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cabe ao proletariado a iniciativa
histórica de resolução das contradição de uma dada formação social
que pode vir à consciência teórica
a centralidade da práxis. Na avaliação do PRC, a crise da ditadura e
de seu modelo econômico, expressa
nesse duplo aspecto pela emergência das lutas operárias sob e contra
o capital concentrado, dava sinais
de que avançávamos para o crise
revolucionária. A tarefa dos revolucionários era, portanto, preparar
e realizar a revolução. Foi a Rosa,
militante dessa perspectiva política,
que todos passamos a conhecer nos
início dos anos 80, e talvez durante
toda a década. Foi nesse contexto
que ela se fez “partido”, até mesmo
independente se estava no PRC, no
PRO (Partido da Revolução Operária), no PART (Partido da Revolução dos Trabalhadores pela Emancipação Humana).
Rosa, Célia, Maria, Jorge e
demais companheiros se constituíram nesses anos no “partido” das
lutas sociais. E digo partido, entre
aspas, no mesmo sentido que Marx
diz que Auguste Blanqui foi, antes
e durante a Comuna de Paris, o
“verdadeiro partido operário”. Não

se trata de organismo político delimitado, tampouco de sigla, mas de
posição prática. Para mim, que no
período militava no Coletivo Gregório Bezerra, pequeno agrupamento que também vislumbrava, no
esgotamento do modelo de desenvolvimento capitalista dependente,
uma chance revolucionária (e até
hoje acho que estávamos certo –
apenas! – no diagnóstico), é muito
tranquilo reconhecer o caráter de
“verdadeiro partido operário” das
lutas sociais no Ceará ao grupo da
Rosa e seus companheiros: estou
convencido de que seu exemplo de
ousadia política e aposta prática nos
alimentava, e de modo decisivo.
Na passagem do PRC ao
PRO, há algo importante a registrar. O grupo que iria se constituir
no PRO rompe com o PRC a apenas quatro dias da posse de Maria
Luíza como prefeita de Fortaleza,
cuja eleição se constituíra, até
aquele momento, na maior vitória, não tanto da linha política do
PRC (cuja aposta na revolução não
combinava com a administração da
quinta maior cidade do país), mas
da postura prática do grupo que
aqui levava à frente o projeto do
17

PRC. Foi uma campanha eleitoral
inteiramente amparada nas greves
e lutas sociais que então se desenvolviam: mais de uma vez, o programa eleitoral foi transmitido ao
vivo de manifestações de grevistas; e
ali estava Maria Luiza, como sempre
estivera, apoiando as reivindicações,
fortalecendo a greve, denunciando a
repressão policial. E justamente por
discordar da orientação majoritária do PRC de administrar a cidade
desligada desse impulso rebelde e
revolucionário, o pequeno grupo
desliga-se do PRC e funda o PRO.
(Devo dar aqui um testemunho pessoal: naquele garoto de vinte anos
que eu era, aquela decisão causou
um profundo e positivo impacto.
Na contramão da esquerda, que se
orientava progressivamente para
um projeto de gestão capitalista,
aqueles loucos renunciavam à…
Prefeitura de Fortaleza!).
O último détour de Rosa veio
alguns anos depois, e mais uma vez
impulsionado pelo esforço permanente de atualização do projeto
revolucionário. Uma tese de Marx
nos Grundrisse (nesta edição, p. 940
ss) chamou a atenção do grupo, já
no final dos anos ‘80: “A troca de
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trabalho vivo por trabalho objetivado, i.e., o pôr do trabalho social
na forma de oposição entre capital
e trabalho assalariado, é o último
desenvolvimento da relação [social]
de valor e da produção baseada no
valor. O seu pressuposto é e continua sendo a massa do tempo de
trabalho imediato, o quantum de
trabalho empregado como o fator
decisivo da produção da riqueza.
No entanto, à medida que a grande
indústria se desenvolve, a criação
da riqueza efetiva passa a depender
menos do tempo de trabalho e do
quantum de trabalho empregado
que do poder dos agentes postos
em movimento durante o tempo
de trabalho, poder que – sua poderosa efetividade –, por sua vez, não
tem nenhuma relação com o tempo
de trabalho imediato que custa sua
produção, mas que depende, ao
contrário, do nível geral da ciência
e do progresso da tecnologia”.
Em outras palavras, o desenvolvimento da ciência e da técnica,
impulsionado pela própria grande
indústria nas condições de concorrência entre capitalistas e de antagonismo destes com os trabalhadores,

substitui no processo produtivo o
trabalho vivo por trabalho objetivado, mas assim elimina aquilo
que constitui o valor e, portanto,
a relação social assentada na produção de valor: o próprio trabalho.
O veredito teórico de Marx vem a
seguir, e pode ser resumido assim:
“Tão logo o trabalho na sua forma
imediata deixa de ser a grande fonte
da riqueza, o tempo de trabalho
deixa e tem de deixar de ser a sua
medida e, em consequência, o valor
de troca deixa de ser [a medida] do
valor de uso. […] Com isso, desmorona a produção baseada no valor
de troca […]”.
Que momento foi este que
essa importante passagem teve a
força de refundar a reflexão teórica
do grupo, iniciando a partir daí a
época dos novos (e últimos) combates de Rosa? Duas coisas acontecem
e se juntam num mesmo contexto.
Vamos a eles.
Após as grandes greves operárias dos anos ‘80, produzidas
pela concentração de força de trabalho no impulso modernizador
dos anos ‘60 e ‘70, a revolução
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científico-tecnológica, impulsionada desde o centro capitalista, passou a esvaziar as linhas de produção,
com a substituição, em setores inteiros das fábricas, da mão-de-obra
por máquinas, ao mesmo tempo em
que, nas condições do capitalismo
dependente, que é o “nosso”, avançava o processo de desindustrialização. Esse é um processo que já vinha
do início dos ‘80, ficando muito
evidente nos anos finais da década.
Para nós, do CGB, era uma determinação central na crise do capitalismo dependente: como dizíamos,
a revolução científico-tecnológica
eliminara as chances do desenvolvimento capitalista assentado na
oferta barata e massiva de força
de trabalho e recursos naturais,
reconduzindo a economia brasileira, progressivamente, ao anterior
estado de economia agrário-exportadora (justamente a situação em
que nos encontramos agora). Hoje,
fica evidente que o grande desenvolvimento das lutas proletárias,
baseadas nas grandes fábricas, que
concentravam grandes contingentes de trabalhadores, tinha por base
não o progresso burguês, mas já sua
regressão, sua desmontagem. De

início, a reação do capital à sua crise
foi o fechamento de fábricas nos
centros de mais forte organização e
mais experiências políticas dos trabalhadores e sua transferência para
regiões como a nossa, implantando-se aqui com salários menores e
com contratos de trabalho indiretos, através de cooperativas. Tudo
isso não deixaria de ter impacto nas
lutas proletárias situadas no terreno
do trabalho.

concluía o dirigente russo. Nos EUA
e na Europa, também se iniciava um
processo de desindustrialização,
de algum modo antecipado pelos
acordos Kissinger-Mao nos início
dos ‘70, que possibilitaram a posterior montagem da China, sob
regime totalitário, como “fábrica
do mundo”. O que para nós era
uma crise do capitalismo dependente logo se demonstrou uma crise
muito mais universal e radical, com
a completa débacle da economia
Mas não se tratava apenas, russa.
como nós do CGB pensávamos, de
uma crise do capitalismo depenEste cenário, já experimendente. Um processo análogo se tado pelo grupo da Rosa na fragidesenvolvia na União Soviética e lização das lutas operárias aqui no
nos países do Leste Europeu sob sua Estado, devido às transformações
influência. Gorbachev era honesto no aparelho produtivo, visíveis
em dizer, acerca da URSS, algo desde as fábricas em que eles atuaparecido com o que dizíamos acerca vam (indústria de castanha, metado Brasil: todo o desenvolvimento lurgia, têxtil), passa a ser lido por
econômico anterior se dera ali com ela e seus companheiros com base
base na força de trabalho massiva nessa tese de Marx: as forças produe nos abundantes recursos natu- tivas da terceira revolução industrial
rais (dispostos até mesma mesmo bateram no teto das atuais relações
pela grande e variada extensão do de produção, com a substituição do
território do totalitarismo russo); trabalho vivo pelo trabalho morto,
a revolução científico-tecnológica pondo em crise a própria relação
não permite mais a manutenção da social do valor. É neste contexto que,
mesma lógica de desenvolvimento, quatro anos depois, eles recebem a
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obra de Robert Kurz, O colapso da
modernização (1991, na Alemanha; 1992, no Brasil). As teses desse
livro, que não é o caso de resenhar
aqui, oferecem respostas – todas
elas bastantes discutíveis, naturalmente – para a forma como a crise
do capitalismo traz consigo também
a crise do movimento operário: primeiro, na linha das tendências percebidas por Marx, se trata de uma
crise da própria produção de valor,
dada a substituição do trabalho vivo
pelo trabalho morto, objetivado
(meios de produção); isso explica o
colapso econômico do capitalismo
de Estado russo, baseado no uso
massivo da força de trabalho e na
exploração da natureza, e faz desse
colapso a primeira grande manifestação de um colapso mais geral da
economia de mercado, que, após
ter esgotado o desenvolvimento
dos países do chamado Terceiro
Mundo, logo chegaria ao centro do
sistema (os pais capitalistas mais
desenvolvidos). (Diagnóstico talvez
generoso com o centro, que naquele
momento já estava desmontando
fábricas e exportando capitais para
a China). Segundo, a radicalidade e
a universalidade da crise mostram

a atuação da natureza autônoma da
economia de mercado, fundada em
relações sociais de produção governadas pela atuação da lei do valor,
atuação que escapa inteiramente
ao controle dos homens. Daí justamente por que, como mostraram a
crise do estado de bem-estar social
na Europa e nos EUA e o colapso
do capitalismo de Estado russo, a
política não pode mais sobre a economia, tendo aquela se reduzido,
diz em algum lugar Kurz, a “reações
behavioristas” desta cá. Dizendo de
forma bem clara: não se trata mais
de uma crise cíclica, mas de uma
crise colapsar, e não porque haverá
um colapso, mas porque o colapso
já se constitui num “movimento
histórico que se processa diante
dos nossos olhos” (como diria Marx
em 1848 acerca da luta de classes);
mercado e Estado, que nunca foram
contraditórios sob o ponto de vista
da reprodução global do capital,
estão ambos em crise, não podendo
o Estado (a política) a economia de
seu colapso.

econômica (incluindo nela a questão de gênero), de política, que passou a conduzir a ação de Rosa e seus
camaradas nas últimas três décadas.
Postos sindicais, candidaturas parlamentares, representações políticas,
todas essas formas tradicionais de
atuação da esquerda foram objeto
de renúncia e crítica. “Morte do
capitalismo”, “Não voto!”, “Não à
política!” foram as novas palavras-de-ordem a apostarem na construção de um “movimento transnacional de crítica do valor”. São
esses os últimos combates da Rosa.
Portanto, a palavra “últimos” deve
ser lida aqui no sentido bem estrito
de: os mais recentes. São esses os
mais recentes combates diante de
um velho mundo que, para qualquer bom observador, se desagrega
– literalmente! – “diante de nossos
olhos”. Por isso mesmo, não foram
derrotados, não foram vencidos.
Para Rosa, eles apenas começaram.

anistia, da luta da José Bastos à
União das Comunidades da Grande
Fortaleza, da União das Mulheres
Cearenses às greves dos professores, motoristas de ônibus, metalúrgicos, têxteis, estudantes etc., da
luta do Cocó às manifs de 2013…
Não são poucas as coisas a lembrar!
Mas essa forma de memória sofre
o perigo de fechar a Rosa num “era
uma vez”. Quando muito generosa,
inscreve-a na tradição insubmissa
dos que, contudo, foram vencidos,
e que devem, numa luta futura, ser
despertos. Por isso é importante o
alerta de Krenak sobre a luta indígena. Esta, como a da Rosa, não está
no passado, não deve, portanto, ser
objeto de memória. É atual. Essa é a
melhor forma, me parece, de reconhecer o seu papel, absolutamente
singular, nos últimos cinquenta
anos de nossa história social.

Escrevo tudo isso por causa
de uma coisa, que me parece importante. Muitos de nós se referiram à
É essa concepção, cujas Rosa, após a sua morte, lembrando
consequências são bem amplas dos seus grandes e admiráveis feitos,
nos aspectos filosóficos, de teoria da resistência à tortura à luta contra
24

25

ERA DAS DESINFORMAÇÕES
BEATRIZ YAMAMOTO

N

o dia 2 de outubro, vamos às
urnas para escolher o presidente
do país governando por 4 anos. Até
o final de outubro, vamos ter pela
frente uma ferramenta essencial no
processo democrático de escolha
dos nossos candidatos: a mídia.
Os meios de comunicação
constituem a garantia à liberdade
de expressão e de informação, mas,
sem a devida responsabilidade, eles
podem se transformar em instrumentos de manipulação. Foi o que
aconteceu nas eleições de 2016 nos
Estados Unidos. O documentário
“Privacidade hackeada” exibe o processo de manipulação gerado pela
empresa de comunicações Cambridge Analítica. Segundo a investigação dos jornais The Guardian
e The New York Times, a empresa
teria comprado acesso a informações pessoais de usuários do Facebook e usado esses dados para criar
um sistema que permitiu predizer e
influenciar as escolhas dos eleitores
nas urnas. A Cambridge Analítica
uniu-se a Donald Trump do Partido
Republicano e fez com que a maior
concorrente dele, a democrata

Hillary Clinton, prejudicasse sua
imagem. A mídia foi bombardeada de notícias falsas como “Papa
Francisco choca o mundo e apoia
Donald Trump”, “Agente do FBI
suspeito no caso de e-mails vazados
de Hillary é encontrado morto em
um aparente caso de suicídio-assassinato” e “A candidata comandará
uma rede de pedofilia cuja sede ficaria numa pizzaria em Washington”.
Além disso, utilizaram das negligências cometidas por Hillary para
rebaixar sua credibilidade.
Os dados vendidos à Cambridge Analytica teriam sido usados
para catalogar o perfil das pessoas
e, então, direcionar, de forma mais
personalizada, materiais pró-Trump
e mensagens contrárias à adversária
dele, a democrata Hillary Clinton.
Mais de 50 milhões de pessoas foram utilizdas sem o consentimento delas para fazer propaganda
política. A empresa teria tido acesso
ao volume de dados ao lançar um
aplicativo de teste psicológico na
rede social, aqueles usuários do
Facebook que participaram do teste
acabaram por entregar não apenas
suas informações, mas como os
dados referentes a todos os amigos
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do perfil. Com base no questionário
em que centenas de estadunidenses
responderam, a empresa foi capaz
de criar um modelo onde puderam
usar para prever a personalidade
de cada adulto nos EUA e fazer a
manipulação.
Desse modo, todo esse processo teve sucesso muito graças as
pessoas persuasíveis. Os dados permitindo que as campanhas identifiquem pessoas que estão em dúvida
fazem com que se direcionem mensagens com maior probabilidade de
convencê-las. Além disso, a maioria
dos eleitores está alheia ao debate
eleitoral, ou seja, só vai pensar em
eleição quando a propaganda eleitoral invadir a sua vida e não obterem mais tempo para decidirem em
quem irão votar no dia da eleição. E
é nessas situações que as pesquisas
eleitorais em conjunto com o alto
poder da mídia mais influenciam
na hora do voto, formando a opinião dos eleitores. No documentário, Brittany Kaiser, ex-diretora de
negócios da Cambridge Analítica,
explica “os recursos foram pra avisar
aqueles que podiam mudar de ideia”.
Assim, visaram pessoas persuasivas na zona certas, lugares como

Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e Florida para que esses estados
se tornassem vermelho ao invés de
azul. “A nossa equipe criativa criar
um conteúdo personalizado para
atingir esses indivíduos (...) “Nós os
bombardeamos com Blogs, artigos
nos sites, vídeos, anúncios, todas
as plataformas que pode imaginar
até que vissem o mundo como nos
queríamos” completa a ex-diretora.
A mídia além de fornecer os
temas sobre os quais o público deve
analisar, age como um dispositivo
de produção do próprio poder de
nomeação, atuando dentro do limite
de funcionamento da esfera política.
São os próprios meios de comunicação que organizam os debates entre
candidatos. É certo que o debate é
um ponto crucial para determinar
os votos dos eleitores, portanto
é difícil que a mídia não interfira
nessa manipulação.
Outro exemplo é na própria
política Brasileira. Em 2018, tivemos eleições para a presidência.
De um lado Fernando Haddad do
Partido dos Trabalhadores e do
outro Jair Bolsonaro da direita, dois
candidatos fortes que em linhas de
pensamento estão muito distantes,

tornando os votos extremamente
polarizados. A mídia portanto, é
forçada a escolher entre o apoio de
um deles. No primeiro caso, a escolha é arriscada. Bolsonaro não tem
partido ou base social organizada
e já manifestou várias vezes disposição de atacar frontalmente sua
matriz. Além disso, defende valores tão conservadores que deixaria
boa parte da imprensa em posição
incômoda frente seus consumidores. No segundo caso também seria
algo quase impensável, devido à
história pregressa da relação entre
mídia e PT. Contudo, um pacto de
não agressão com os meios que mais
rejeitam o autoritarismo e o obscurantismo programáticos de Bolsonaro talvez seja possível. Estava
dividida e dessa maneira havia fake
news por todos os lados. Todo dia a
mídia era bombardeada de notícias
falsas que faziam o pensamento dos
eleitores. Assim como no caso das
eleições de Trump, foram utilizado
dados que previam a personalidade
dos eleitores e desse modo, o controle desses. Há especulações de
que a própria Cambridge Analítica
teria participado disso direcionamento as mensagens políticas para
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o WhatsApp.
Neste ano, teremos as novas
eleições e como nos episódios anteriores, teremos a influência das
mídias. A pergunta que fica é: será
que vamos nos deixar levar por essa
“Era das desinformações” e sermos
manipulados de novo?
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O PERIGO DAS FAKE NEWS
NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS
ANITA WOGE AMRULLAHU

O

documentário da
rede de streaming
Netflix “Privacidade Hackeada
- Nada é privado” , considerado o
Black Mirror da vida real, exibe o
escândalo do uso de coleta de dados
em redes sociais pela empresa Cambridge Analytica sem a autorização
do público e pode ser explorado e
utilizado para analisar as eleições
brasileiras de 2022.
O filme, a partir do ponto de
vista do professor David Carroll e
da jornalistaCarole Cadwalladr,
retrata como a companhia contratada utilizou os dados dos usuários do Facebook com o intuito de
mapeá-los,a fim de manipular os
eleitores americanos nas eleições de
Donald Trump dos EUA e na votação do Brexit na Inglaterra.
Com a análise do perfil de
comportamento do público via
informações pessoais coletadas nas
redes, a Cambridge Analytica foi
capaz de encontrar os “elos fracos”
dentre os eleitores e votantes, ou
seja pessoas que não tinham um
posicionamento bem definido ou
apenas desinteresse no assunto, e
persuadi-los com propagandas nas

mídias. Desse modo diversas fake
news foram enviadas aos consumidores do conteúdo da internet e a
circulação de mentiras foi entregue
à população como um fato, acontecimento muito perigoso e danoso,
principalmente em um momento de
extrema seriedade, que é a eleição
do presidente da república.
O espalhamento de notícias
falsas é algo extremamente atual,
principalmente no contexto brasileiro de eleições no ano de 2022.
Podemos observar uma crescente
no espelhamento de fake news em
veículos de comunicação digital de
baixa confiança, como o próprio
Facebook, com o mesmo objetivo
anunciado no documentário: persuadir pessoas com baixa informação ou suscetíveis à manipulação
via mídia.
O presidente da república Jair
Bolsonaro flerta constantemente
com a ideia das fake news. Foi possível concluir, por exemplo, após
o encerramento da CPI da pandemia, que o presidente e seus filhos,
o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro
Carlos Bolsonaro, comandam uma
organização oculta e complexa que
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espalha notícias falsas ao público.
Além de diversos outros casos do
próprio Jair, isso é uma prática
comum vista dentre seus eleitores
em redes sociais e grupos do telegram (rede social de mensagens que
não fiscaliza o conteúdo publicado).
Apesar de Bolsonaro não ter
contratado a Cambridge Analytica,
ele utilizou nas eleições de 2018, na
qual foi eleito no segundo turno, o
mesmo método da empresa e tudo
indica que nas eleições deste ano
será a mesma estratégia. A todo
minuto notícias contendo informações incorretas são compartilhadas
por bolsonaristas para conseguir
maior número de eleitores, pessoas
que ou não tem um posicionamento estabelecido para outubro,
ou até mesmo aqueles que decidiram votar nulo. Esse apelo à mentira do presidente e seus eleitores é
extremamente danoso além de ser
uma tática de campanha injusta e
corrupta.
Para as eleições deste ano, na
qual concorrem Jair Bolsonaro e
o ex-presidente Lula, a estratégica
de utilizar o ódio contra o Partido
Trabalhador (PT) de boa parte da
população brasileira, combinado

com fake news a respeito de Luís
Inácio ou a própria eleição é a possível campanha de bolsonaro pelos
eleitores vista até então.
Acima é possível observar
uma imagem retirada de um perfil do Facebook de um eleitor de
Bolsonaro e que foi derrubado por
conter fake news, devido às supostas estatísticas dos votos por todo
Brasil. Além do pedido de compartilhamento dos dados errôneos, o
post contém um alerta para a fiscalizaçã de urnas durante as eleições,
pedido que foi levado ao Tribunal
Superior Eleitoral e negado, com o
objetivo de vitória de Bolsonaro no
primeiro turno. Essa foto e muitas
outras são apenas pequenos exemplos de informações incentivadas
e compartilhadas por Jair e que
seus eleitores confiam cegamente,
por acreditarem na veracidade da
palavra do presidente da república,
que na realidade é completamente
mentirosa.
Esse tipo de imagem é altamente danosa para a estabilidade
democrática de uma eleição justa
e secreta. O espalhamento de fake
news, seja em qualquer contexto,
traz inúmeros prejuízos, e nesse

caso um inaceitável: a eleição de esclarecido e preparado para votar
um presidente que se embasou em conscientemente em outrubro
mentiras e utilizou métodos sujos
para manter-se no poder.
Apesar do absurdo que pode
parecer essa divulgação de dados
por meio do Facebook para a
Cambridge Analytica, nada feito é
considerado ilegal pois os usuários
concordaram com a não proteção
de dados ao assinar o termo de
resposabilidade e uso na hora de
entrar para a rede social. Apesar de
Mark Zuckerberg saber exatamente
o que estava ocorrendo na época, a
atitude de expulsar a companhia de
suas plataformas só foi tomada após
o escândalo, além de ter recebido
um prejuízo financeiro gigantesco.
Por tanto, a divulgação de
pesquisas com fontes confiáveis é
imprescindível para uma população
informada e não-alienada. Além
disso, especialmente neste ano de
eleição, verificar tudo que você vê
nas redes sociais duas vezes antes de
sair compartilhando ou deixar que
isso afete seu comportamento diretamente é essencial. Refletir sobre
tudo embasando-se em fontes confiáveis de dados e pesquisa é essencial para manter-se um cidadão
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DESFILE “FASHION CURRICULAR” DO
NOVO ENSINO MÉDIO PROMETE
ARRASAR…A EDUCAÇÃO
DALVA GARCIA*

C

omo muitos sou
fruto de uma
escola tecnicista.

O ensino técnico instituído
pela lei 5692/71 aparecia naqueles anos de chumbo como o único
caminho, não muito suave, para os
filhos dos trabalhadores.
Sair da escola como um profissional sem esperar a vaga do
SENAI parecia um sonho, assim
como poder escolher o que estudar.
Técnico em edificações para
alimentar as construções de um
Brasil para frente com bola no pé,
ou ainda técnico de laboratório de
análises clínicas para salvar as criancinhas com lombriga que quadruplicavam nas periferias das cidades
eram as opções que me ofereciam.
Saber usar a régua T que
nos fazia rir por razões óbvias ou,
ainda arrumar vidrinhos de laboratório era o que o antigo colegial
me oferecia.
A Faculdade era sonho distante e a Universidade, espaço para
os poucos doutos.
Os doutos eram vistos
como filhos dos doutores: médicos, engenheiros de produção das

multinacionais ou advogados. Eu
não sabia que escritores podiam
chegar a ser doutores e, muitos
menos, filósofos ou sociólogos.
Aliás, o termo Logos era tão
esquisito como essa gente, pelo
menos para mim e minha gente
(metalúrgicos, sapateiros, marceneiros, mecânicos de oficina automotiva, costureiras e lavadeiras)
Me via caindo com os papéis
e réguas ou estilhaçando os vidrinhos e lentes do laboratório e coisas
afins. Era estabanada demais.
Escolhi o magistério técnico
com poucas matrículas efetuadas.
Mas o curso saiu com turmas misturadas de alunas do segundo e quarto
ano. Era uma coisa para ser professora de criancinha.
Achava que era mais difícil
derrubar as crianças do que o compunha os demais pacotes de estudo
oferecidos na minha escola.
Havia também uma suave
vantagem no curso técnico de
magistério: as crianças eram material mais comum, diferente de um
microscópio que era disputado à
tapa por poucos professores.
Lidar com as crianças era
mais barato do que obter compassos
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e esquadros que deveriam ser comprados pelo aluno como a caneta e
o papel vegetal para os projetos que
nunca sairiam do papel.
Não soube de nenhum engenheiro ou arquiteto que saiu desse
“antigo colegial técnico”. Conheci
raríssimos pesquisadores das ciências biológicas ou humanas que
não devem nada em sua jornada
de estudos a esse ensino técnico que
resultou em um grande fracasso.
Ninguém encontrou o tesouro
depois de ter acompanhado a cartilha “Caminho Suave”.
Aliás, em época de ufanismo
não me lembro das letras W ou Y
no alfabeto dessa cartilha de alfabetização nos primeiros anos de ouro
da militarização. A introdução da
cartilha de alfabetização prometia
ser a trilha secreta para o encontro de um verdadeiro tesouro: o
conhecimento.
Agora, em outro século, a
promessa do antigo ensino técnico
e da formação para o trabalho volta
às escolas.
Curiosamente acompanhado
pelo retorno do nacionalismo ufanista e com um estranho saudosismo da ditadura, do civismo e do

milagre econômico da década de 70.
As agruras e as consequências
do “milagre” foram devidamente
esquecidas ou ocultadas. A inflação galopante, o desemprego em
massa e os sucessivos golpes contra
a democracia da década de 80 foram
rearranjados em discursos saudosistas absurdos.
Mortos e desaparecidos são
mortos e desaparecidos dizem uns.
Afinal, os cemitérios sequer dão
conta de uma gripezinha que não
deveria atingir o corpo intacto de
“militarizados da nova democracia” clamada pela população dado
o avanço da extrema direita.
A “nova democracia” , contraditoriamente liberal e conservadora
ao mesmo tempo, pede um “novo
ensino médio”, mas não se esqueceu de retomar a antiga promessa
de formação para o mercado de
trabalho.
Não se trata mais de escolher
entre humanas (estrangulada no
antigo magistério técnico), exatas
ou biológicas.
Foi necessário rearrumar o
quadro do conhecimento em Códigos e Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática, todas as áreas

com suas respectivas tecnologias.
A matemática deixou uma
linguagem de segurança às demais
ciências da natureza como era no
século XVII.
Agora está reduzida aos itinerários de caráter financista como
os nomeados pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) : “quem divide também
múltipla” ou “ Star, a hora do desafio” cuja promessa para adolescentes é de avançar nas etapas de jogos
digitais e saber viralizar informações com cálculo.
O itinerário de ciências da
natureza – ainda tal qual proposto
pela Seduc-SP – está estreitamente
vinculado aos interesses empresariais tomado pelo discurso da
“sustentabilidade” e suas cartas de
intenções efetivamente restritas ao
empreendedor responsável pela
diversidade de negócios; não necessariamente responsável pela morte
lenta e gradual do planeta.
A proposta oficial de SP chega
a prometer aos adolescentes, em um
esforço interdisciplinar de professores, os conhecimentos necessários
na prática de construção de casas
sustentáveis em uma capital de
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desabrigados e moradores de rua
que ultrapassa 40.000 pessoas.
Mas cabe na “nova democracia” do “Novo ensino Médio” um
lugar para as ciências humanas e
sociais vinculadas às suas tecnologias: cidadania e liderança com
cidades sustentáveis, paz e, evidentemente, um tópico para as Instituições eficazes.
Por último, a proposta de
Códigos e linguagens que insinua
que estar na mídia é estar no mundo
e promete ao aluno as habilidades
necessárias à invenção de estratégias de convencimento e persuasão
próprias da publicidade.
A configuração de itinerários compostos oferece quase um
passeio pelo zodíaco através de
12 itinerários a serem eleitos pelo
jovem, incluindo um ensino técnico
sem carga horária suficiente para o
aluno ter um certificado.
Tudo o que é necessário para
INOVAR, desde que o aluno saiba
configurar seu “projeto de vida”,
entenda o alfabeto tecnológico
“digital” e eleja uma disciplina oferecida pelos professores capaz de
disputar um leilão nas unidades
escolares.

É o projeto Inova oferecido
pelo terceiro setor: Fundação Bradesco e Fundação Airton Senna
que assessoram a Secretária de
Educação.
Em suma, projeto de vida,
tecnologias e disciplina eletiva
compõem também os itens da
farta bagagem para essa viagem
fascinante e sem rumo certo, uma
vez que não prepara para a continuidade de estudos universitários
e nem prepara para qualquer ofício.
Em suma, não falta rímel,
várias tonalidades de gloss, base de
diferentes texturas que exigem certa
necessidade de aprofundamento dos
itinerários e, claro: muito glitter…
Enfim, um currículo publicitário que faz com que alunos
do ensino médio em Conselho de
Escola questionem quando os professores de química, física, filosofia,
matemática, literatura os ensinarão
a fazer bons investimentos e a realizar o projeto de vida de enriquecer, não é para qualquer especialista
em educação. Quiçá para os economistas habituados à consultoria no
mercado financeiro.

chega a compor 21 disciplinas na
grade escolar de um jovem.
Há nesta pesada bagagem
uma multiplicidade de delineadores
sem traço, sem escrita, sem leitura,
sem sustentáculo para qualquer
estudo.
Mas, em compensação, não
falta o alfabeto com muitos y , w .
Rush dividido em turnos de 7 a 8
aulas diárias. E aulas em outro horário para a expansão curricular.
Um plus no passeio do nada
para lugar algum, uma pesada bagagem sem as calcinhas, cuecas ou
meias para aquecer os pés.
O resto pode ser escolhido
no desfile “fashion curricular” que
promete arrasar… Arrasar o terreno da educação já minado desde
a 5692/71.
*Dalva Garcia é professora de filosofia da rede pública
de São Paulo.

Um passeio de 3 anos que
34

35

36

37

38

39

ESCRITOS DA CASA MORTA,
DOSTOIEVSKI
RENAN NAGAO

C

omeço a resenha
do livro “Escritos
da Casa Morta”, de
Fiódor Dostoievski, questionando se não devesse
fazer um fichamento, como nos
textos de Freud, tamanha relação
do romance com a teoria psicanalítica, ao invés da própria resenha. O
livro conta a trajetória de Aleksandr
Pietróvitch, um nobre russo levado
como prisioneiro a um campo de
trabalho forçado na Sibéria, e a dura
realidade dos prisioneiros que por
lá habitam. Através do livro, Dostoievski mergulha na psicologia
do ser humano, presenteando-nos
com análises profundas das personagens mais diversas, tanto dentre
os próprios galés, como de outras
figuras bastante marcantes, como o
carrasco e os militares de diferentes patentes que fazem a segurança
do presídio. O autor não deixa, em
momento algum, de escancarar
as relações humanas que habitam
a Casa Morta e aprofunda-se nas
diferenças sociais, nos sentimentos
íntimos de culpa e angústia, e como
cada personagem lida com a relação entre seu crime cometido e seu
devido castigo atribuído. Referente

à psicanálise, podemos abstrair,
em riquíssimas passagens, conceitos fundamentais como Pulsão de
Vida e de Morte, Ego, Superego,
Sadismo, Masoquismo, Angústia,
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Desejos, Transferência e outros
mais. O próprio Freud considera o
romance de Dostoievski “Os Irmãos
Karamazov” o melhor já escrito e,
talvez, ele não teria sido escrito sem

antes o autor haver trabalhado em
“Escritos da Casa Morta”, após viver
um confinamento forçado entre
galés na Sibéria.

pelas suas primeiras impressões
e alguns acontecimentos pontuais
durante os primeiros anos em sua
vida de galé. Já no primeiro capítulo, Dostoievski afirma que as
prisões e o sistema de trabalhos
forçados não reeducam os criminosos, mas amplificam seu ódio
e sua sede de prazeres proibidos.
Através dessa passagem já podemos fazer o primeiro paralelo
com a psicanálise. Sabemos que
todos nós somos movidos a pulsões e desejos e buscamos sempre a satisfação. Na nossa vida
cotidiana, nós, pessoas livres, já
nos deparamos com repressões
a esses desejos através de censuras do nosso aparelho psíquico
do Ego e Superego. De acordo
com Freud em O Mal Estar na
Civilização, essas inibições são
fonte de grande desprazer e, em
um ambiente ainda mais repressor como um presídio, pode-se
imaginar que existe ainda mais
inibição e repressão, causando
um mal estar ainda maior. TalO livro é dividido em duas
partes. Na primeira, ele faz a intro- vez seja esse o motivo pelo qual
dução, apresentando ao leitor tanto Dostoievski afirma logo em seu
o ambiente como seus habitan- primeiro capítulo que as prisões
tes de maneira geral, e transcorre não reparam a alma humana, mas
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as tornam piores e mais odiosas.
De acordo com a teoria Freudiana,
sabemos da importância da figura
paterna na primeira infância de
um indivíduo, como uma figura
representante da lei e da ordem,
contribuindo no desenvolvimento
do Superego da criança. Por essa
razão, torna-se comum a existência
de presidiários ausentes de pai, ou
seja, não tiveram a figura paterna
e não desenvolveram um Superego
repressor o suficiente para inibir de
seus desejos mais animalescos, tornando-os mais suscetíveis a cometer crimes. Ou, caso exista um pai,
muito comum este ser uma figura
violenta, ausente e também frágil de
seu Superego.
Dostoievski também relata de
maneira brilhante e sensível como
cada galé da Casa Morta lida com a
culpa de seu crime e o seu castigo
recebido. “Eis, por exemplo, um
homem cultivado, dotado de convicções evoluídas, de consciência,
de coração. Antes que ele recebesse
quaisquer castigos, uma simples
dor que lhe afligisse o coração seria
o bastante para mata-lo com seus
tormentos. Ele mesmo se condena

por seu crime,
do modo mais
implacável,
m ai s i mpi e doso, do que a
mais severa das
leis. Mas ao seu
lado há outro
que em toda
a sua vida de
galé, nem pensou uma única
vez no crime
que cometeu.”.
A culpa é um
sentimento
comum a todos
os seres humano s e su rge
quando o indivíduo julga a si
mesmo como
não estando à
altura dos ideais
estabelecidos
por ele mesmo
através de seu
Superego. Ou seja, nosso Superego
cria um Eu ideal, capaz de conviver
em sociedade com base nas leis e
relações sociais, e quando transgredimos esses limites delineados do
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distintas com a
culpa pelos
s eus crimes,
indicando uma
divergência nos
aparelhos psíquicos de cada
um e de seus
ideais estabelecidos. Logo,
um sujeito com
o seu superego
mais rigoroso,
terá mais limites
a serem transgredidos e, consequentemente,
lidará com mais
sentimentos de
culpa do que
outro com um
superego mais
permissivo.

que seria ideal, temos como afeto
resultante o sentimento de culpa.
Cada indivíduo, de acordo com
sua criação na primeira infância
e sua relação com a lei e o proibido, vai criar seu próprio Eu ideal,

Te n h o
observado uma
certa constante
diferindo de um para outro, logo,
o sentimento de culpa também vai na literatura e em outras manifester proporções diferentes para cada tações artísticas, que é a importânpessoa. Nessa passagem do livro, cia do sentido para a alma humana.
podemos observar dois indivíduos No mito de Sísifo, ele é condeque lidam de maneira totalmente nado pelos Deuses a carregar uma
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enorme pedra montanha acima
e, ao chegar no topo, a deixa cair,
tendo que traze-la eternamente ao
cume, num trabalho exaustivo e
sem sentido. Dentre todos os castigos possíveis por ter enganado
e enfurecido os Deuses, esse foi o
escolhido, tamanha crueldade que
ele representa. No livro do psiquiatra alemão Victor Frankl, “Em
Busca de Sentido”, no qual ele apresenta a logoterapia, também observamos a importância do sentido na
vida das pessoas, como se fosse um
combustor interno da alma humana
que nos faz ter forças para seguir
a vida, por mais impetuosa que
seja ou esteja. Também na obra de
Dostoievski existe uma passagem
sobre isso que não posso me furtar
de comentar. “Uma vez me ocorreu
a ideia de que, se alguém quisesse
esmagar plenamente um homem,
destruí-lo, castiga-lo com o mais
terrível castigo, de modo a que o
mais temível assassino estremecesse
perante esse castigo e o temesse de
antemão, bastaria dar ao trabalho o
caráter da mais absoluta e plena inutilidade e falta de sentido.”. Dostoievski se refere ao trabalho forçado na
vida de galé como algo não pesado,

mas obrigatório, contrariando a
forma que imaginava os trabalhos
num presídio. E mesmo que obrigatórios, os detentos podem até
se entusiasmar com eles pelo fato
de apresentarem algum sentido e
pressupõe o trabalho sem sentido
como uma tortura da alma, e não
como um trabalho. Tortura da alma,
pois o trabalho inútil não precisa ser
árduo para exterminar o sujeito de
dentro para fora.

a dissolução das patologias através
da fala espontânea permitida pela
transferência. Podemos identificar
um exemplo de transferência entre
o narrador, Aleksandr Pietróvitch,
e Pietróv, um galé com o qual não
apresentava nenhum laço aparente,
mas que por algum motivo mantinha uma relação afetuosa. Chega
até a mencionar que ele o roubava
“meio que sem querer”, indicando
talvez uma manifestação da repetição de comportamentos anteriores
Ainda na primeira parte do e inconscientes para com outra peslivro, podemos abstrair o conceito soa que não o próprio Aleksandr.
da transferência, que ocorre entre
os próprios galés, que são direcioA transferência segue aparenamentos de afetos entre indivíduos cendo também na segunda parte
e repetições de comportamentos do livro, especialmente em seu prique buscam reatualizar histórias meiro capítulo “O Hospital”. Nele, o
de amores antigos com os novos autor descreve a relação dos pacienencontros contingenciais. A trans- tes presidiários com os médicos
ferência ocorrendo neste nível, de como bastante afetuosa, como se os
galé para galé, mostra a univer- primeiros considerassem os médisalidade deste conceito, ou seja, é cos como verdadeiros pais. Também
algo que se passa com todos a toda neste capítulo, um dos galés conta
hora, não se restringindo à clinica. como suportou um castigo físico tão
Freud, ao observar a existência da grande, capaz de matar um. Atritransferência, vai apenas trazer para buiu sua resistência aos castigos físidentro da prática psicanalítica com cos ao fato de ter, desde sua infância,
a relação analista-analisando e apro- se acostumado a eles em sua vida
fundar-se na importância dela para livre. Contava isso com certo humor
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e ria-se, como se de alguma forma
visitasse algo prazeroso de seu passado. Também relata que sonha até
o presente momento que está sendo
espancado. A psicanálise dá uma
importância fundamental à infância
de qualquer indivíduo na construção de seu aparelho psíquico, logo, o
fato desse sujeito, desde essa época,
ter sofrido com espancamentos,
pode influenciar muito em como
ele lida com essa questão em idade
mais avançada. O fato de se rir ao
contar sobre seus espancamentos e
de sonhar com isso, tendo o sonho
como um realizador de desejos
inconscientes, podemos também
conjecturar um possível masoquismo. “Batiam-me por qualquer
coisa, desde o dia que me dei conta
que eu existia, todo santo dia” relata
o galé. Se caracterizarmos o “desejo”
como o “retorno a traços mnêmicos de satisfação” e o pobre galé era
constantemente espancado, não
seria de se espantar que, em algum
momento de sua infância após uma
ação prazerosa, ele foi espancado
e, através da regressão, ele volta
ao espancamento como forma de
prazer, aflorando um masoquismo
perverso. Do outro lado da moeda

do masoquismo, temos também
contemplado pelo livro uma figura
extremamente sádica, que são os
carrascos. Estes não apenas cumprem o dever de castigar fisicamente
os prisioneiros, mas carregam um
latente prazer nessa tarefa, podendo
atribuir um certo sadismo ao seu
caráter.
Ao final do livro temos o brilhante capítulo “A Queixa”, no qual
Dostoievski narra uma revolta dos
galés, reivindicando melhorias na
alimentação do presídio. Vários elementos psicanalíticos entram em
cena neste capítulo para serem analisados, como o desejo (pela liberdade e justiça, representada pela
comida digna), angústia, repressão,
medo, pulsão de autopreservação,
entre outros, como novamente a
transferência, nesse capítulo retratada como uma transferência de
massa, tal qual ocorre entre líderes
políticos e a massa de uma nação. O
narrador, nobre prisioneiro, relata
que há algo em comum entre todos
os habitantes da casa morta, que é
o fato de todos serem sonhadores e
nutrirem-se de esperanças. Porém,
muitos sonham, no caso desejam,

algo praticamente impossível, pois
o que se pode haver para satisfazer
desejos dentro de um ambiente
enclausurado, limitante e opressor como um presídio? O desejo
comum pela liberdade faz com que
todo o ambiente seja consumido
por uma angústia coletiva. A palavra ansiedade vem de ânsia que
pode ser muito bem um sinônimo
para desejo, logo, existe uma clara
relação entre esses dois elementos,
onde a ansiedade pode ser considerada uma expectativa exagerada na
realização de um desejo que não se
sabe ao certo que irá se concretizar,
bem como o desejo pela liberdade
dos prisioneiros. Através disso,
podemos discorrer sobre a diferença entre o medo e a ansiedade.
No medo tem-se a existência de um
objeto através do qual o indivíduo
consegue direcionar o sentimento,
no caso do livro, o medo do Major
e o medo da repressão e do castigo
que “a queixa” poderia destinar. Na
ansiedade, o objeto torna-se esfumaçado, porém não desaparece por
completo, de forma que o indivíduo
ansioso sabe algo sobre o que está
para acontecer, mas é um saber mais
oculto e inconsciente. Portanto, a
45

ansiedade é sentida de uma forma
mais penumbrosa e soturna, na
medida que não se tem a certeza
do objeto pelo qual ela está sendo
originada. Dostoievski, de maneira
brilhante e sensível, nomeia esse
sentimento neste capítulo como
uma “eterna intranquilidade”, que
se manifesta de forma visível, ainda
que silenciosa; um “estranho ardor”
e uma “impaciência de esperanças”.
Por fim, não posso me furtar
de comentar sobre um tema muito
explorado no livro que possui
extrema relação com a psicanálise
no que tange o princípio do prazer,
a pulsão de morte e os conflitos psíquicos que originam sentimentos de
vergonha e culpa. Trata-se do abuso
do álcool, especificamente a vodka
contrabandeada pelos prisioneiros
da casa morta. No livro, a despeito
das inúmeras proibições, os detentos arrumam meios de conseguirem
burlar a lei para satisfazer alguns
prazeres. Naturalmente, o álcool
é proibido em todos os tipos de
prisões no mundo todo. Primeiro
pelo simples fato de a prisão ser um
lugar de privações de prazeres como
forma de punição dos detentos.

Segundo que o álcool, como bem
sabemos, torna as pessoas agressivas, ainda mais tratando-se de um
presídio, podendo desencadear
inúmeros conflitos físicos. Na Casa
Morta não era diferente, mas isso
não impedia os prisioneiros de contrabandear a vodka e o faziam colocando o líquido dentro de tripas de
animais para que melhor pudessem
esconder das sentinelas. Quanto ao
consumo de álcool de forma exagerada, devo fazer a ressalva que
abordarei o tema de forma generalista, sem analisar um indivíduo
específico e suas motivações a tal
ato. Isso posto, podemos facilmente
concordar que qualquer presídio é
um ambiente carregado de sentimentos de vergonha e de culpa,
uns com mais outros menos, mas
presente em abundância de forma
geral. Também podemos concordar
que, talvez com menor facilidade,
que um criminoso é uma contingência de uma série de eventos
traumáticos e carregados de afetos
que formaram um indivíduo cujo
Superego, que o deveria conter de
cometer seu crime, foi sobrepujado pelo seu ímpeto de cometê-lo. Portanto, temos em cena fortes

sentimentos de culpa e vergonha em
indivíduos carregados de traumas
e neuroses. Esse conjunto é favorável à criação de inúmeros conflitos
psíquicos que geram intensos desprazeres, dos quais os mecanismos
de defesa do Eu dos prisioneiros
vão querer se desfazer, de modo
imediato e paliativo como o álcool.
Tal substância é depressora do sistema nervoso central e faz com que,
por alguns instantes, a consciência
se enfraqueça junto com os conflitos psíquicos, gerando um efeito
de alívio e causando dependência.
Em Além do Princípio do Prazer,
Freud aborda o conceito da Pulsão
de Morte, que é a volta do indivíduo ao estado inorgânico, onde não
há vida tampouco tensão psíquica.
Logo, em momentos de muita tensão psíquica, nós tenderíamos a
retornar a esse estado de satisfação
para aliviar essa tensão. Portanto,
podemos observar uma forte relação entre o consumo de álcool, bem
como de outras substâncias químicas depressoras do sistema nervoso
central, e a pulsão de morte para o
alívio das tensões psíquicas, fortemente exploradas no brilhante livro
Escritos da Casa Morta.
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O USO DE DADO VIRTUAIS E A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
LUCAS DE PAULA ALLABI

A

democracia está
ameaçada. Pelo
menos esse é o
argumento principal do documentário Privacidade
Hackeada. Nele, somos conduzidos
pelo narrador na história recente
das eleições americanas e do voto
do Brexit inglês por uma ótica diferente de uma reportagem comum.
De acordo com o filme, as
duas eleições não foram legítimas
principalmente por uma causa.
Mais especificamente, uma empresa:
Cambridge Analytica.
Suas funções até hoje são
escusas, pois grande parte do seu
material nunca ficou disponível
para o público geral, mas seu trabalho foi esclarecido por alguns de
seus ex-funcionários que ficaram
insatisfeitos com sua conduta e a
denunciaram.
A empresa operou da
seguinte maneira: Eles obtiveram
informações de 87 milhões de usuários da plataforma Facebook e, por
meio de um método de análise de
personalidade chamado Big Five,
os classificaram em diferentes tipos
de pessoas. Após fazer essa classificação, eles mandaram mensagens
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manipuladas para cada tipo de
personalidade com o objetivo de as
seduzir para a opinião política para
que a empresa trabalhava. No caso
americano, a campanha eleitoral de
Donald Trump, e no caso inglês, a
campanha de Nigel Farage para o
Brexit.
Esses não foram, entretanto,
os únicos casos em que a empresa se
envolveu. Eles testaram seu sistema
em vários países subdesenvolvidos
até aperfeiçoá-lo ao máximo para
ser usado em países de primeiro
mundo.
Após esses processos irem
a público, a empresa foi investigada
pelo parlamento inglês e pelo sistema judiciário estado-unidense, e
logo em seguida declarou falência.
Mas isso tudo são apenas
fatos. O importante é entender as
implicações éticas envolvendo todo
o caso e suas repercussões no sistema democrático e, mais especificamente, as reverberações no contexto brasileiro. Afinal, o que nos
afeta mais profundamente não é o
Brexit, mas algo como nossas próprias eleições, que, parecendo ou
não, foram e podem ser afetadas
pelo que aconteceu lá em cima.

Primeiro, para compreender o que aconteceu e como isso
nos move, é importante esclarecer o
principal ator que moveu a Cambridge Analytica e suas operações, ou
seja, a base de toda essa avalanche
que assolou o mundo recentemente.
Os reis dessa última revolução no
processo político, e, quiçá, das próximas, foram os dados digitais.
A definição pode ser um
pouco assustadora: “Uma representação da informação de forma
abstrata (intocável), a qual pode ser
manipulada por meio de dispositivos digitais.” Mas sua função é bem
simples. Qualquer informação que
foi gerada por uma pessoa em um
meio digital - como por exemplo os
lugares onde ela frequenta, ou a preferência por certos tipos de viagem
em detrimento de outras - é convertida em uma representação simbólica, como por exemplo números,
que é lida por sistemas não humanos, como os algoritmos.
Então, quando um sujeito
vai com a família para um restaurante x, e coloca no Facebook fotos
do lugar, da família, e da comida,
dados são gerados sobre esses aspectos conectados a esse indivíduo.

O que a maioria das pessoas
não sabe é que essa mera junção de
informação é, na verdade, a base do
sistema capitalista de hoje. A psicóloga social Shoshana Zuboff, em seu
livro A Era do Capitalismo de Vigilância, deixou bem claro no que as
empresas atualmente se interessam.
Acho que a resposta eu nem preciso
dizer.
Todas os grandes nomes do
Vale do Silício, que dizem ganhar
seus lucros vendendo aparelhos e
serviços tecnológicos, sobrevivem
com um negócio muito mais lucrativo, que é a geração e a compra e
venda de dados.
Quando uma pessoa utiliza
um aplicativo de celular, nas cláusulas de seu contrato de uso, é permitido que ele pegue os seus dados. A
desculpa é que o app faz isso para
melhorar seus serviços, mas, na
verdade, ele o faz para vende-los a
outras empresas.
O que começou como um
negócio meramente monetário,
transformou-se em algo muito
mais profundo. Usar a coleta de
dados digitais para fins lucrativos
existe desde os primórdios da internet, e a Cambridge Analytica lucrar
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com isso, tomando conta da esfera
política, pareceu escancarar uma
grave mudança no nosso meio, e
lidar com isso se tornou uma nova
prioridade.
Agora que foi esclarecida a
situação, coloquemos nossos olhos
no Brasil.
No podcast Cabo Eleitoral,
da Folha de S.P, alguns jornalistas
foram atrás de empresas que faziam
disparos em massa de mensagens
de WhatsApp, para entender os
políticos que usavam esse método
em suas campanhas políticas. Essa
junção de disparo e campanha é
ilegal de acordo com o TSE, mas
não impede de muitos políticos o
fazerem.
Empresas especializadas
nessa técnica apenas mandam as
mensagens boladas pelos contratadores, mas não fornecem dados
de receptores. Quem tem que fazer
isso é o contratador da empresa.
Portanto, os jornalistas foram atrás
de dados de pessoas para entender
o esquema completo dessa prática.
Eles descobriram que no
centro de São Paulo, em bairros
como Santa Ifigênia, são vendidos
CDs com dados completos de várias

pessoas, como nome, CPF, e-mail e
coisas do gênero.
Isso não se compara com
os dados pessoais e psicológicos
obtidos na internet como feito pela
Cambridge Analytica, mas é um
princípio de algo mais profundo.
Esses dados básicos, vazados de forma ilegal, são utilizados
por políticos de pequeno porte
para bombardear seus possíveis
eleitores com mensagens persuasivas sobre suas campanhas. Elas
são todas padronizadas, e não tem
a alta tecnologia de se modificarem
de acordo com a personalidade
dos seus alvos, mas já denotam um
princípio de ação política diferente
das existentes em campanhas pré
popularização da internet. A era
dos dados foi solidificada.
A última campanha para
eleição da presidência, em 2018, é
um claro exemplo dessa mudança.
Vários especialistas em política, e
pessoas comuns que participaram
da eleição, afirmam que as fake
news (notícias falsas e manipuladas
com objetivo de persuasão) foram
uma grande força nesse ano.
Um estudo da organização Avaaz apontou que 98% dos

eleitores de Jair Bolsonaro foram
expostos a essas fake news. O atual
presidente, como fica evidente, fez
sua campanha baseada nelas.
A diferença entre disparar
mensagens no WhatsApp e a campanha de Bolsonaro, entretanto,
é enorme. Enquanto a primeira é
padronizada e simples, quase que
como um anúncio, a segunda se
assemelha mais ao que foi feito pela
Cambridge Analytica.
A campanha se fez com
mensagens apelativas e completamente manipuladas, feitas para atingir o que há de mais frágil em cada
eleitor possível para o presidente.
Não era incomum, enquanto se
utilizava o Facebook, por exemplo,
passar por mensagens do gênero. A
maioria delas atacava o outro candidato mais forte, Fernando Haddad,
e seu partido, o PT, além de apelar
ao conservadorismo e ao ódio contra minorias.
Dos 98% de eleitores do
Bolsonaro que foram expostos a
essas mensagens, como mostrado
acima, 89% dizem ter acreditado
nelas.
É impossível não fazer um
paralelo com a eleição americana,
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onde o candidato Trump ganhou
graças a ajuda da Cambridge Analytica e o grande disparo de notícias
falsas e tendenciosas sobre ele.
O filho de Jair Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro, é indiciado por
criar um chamado gabinete do ódio,
centro que criava e espalhava fake
news para a campanha de seu pai,
e que supostamente funciona até
hoje.
Portanto, juntando todas
essas informações sobre a eleição
de Bolsonaro, e pensando nas eleições influenciadas pela Cambridge
Analytica, é possível afirmar que
a democracia realmente foi cumprida? Ou seja, como propõe o
documentário, a democracia brasileira, como as do resto do mundo,
está ameaçada?
De um ponto de vista literal,
sim. Houve votações populares, os
votos foram contados, e o candidato
com mais votos foi empossado presidente. Mas, fazendo uma análise
mais profunda, do ponto de vista
moral, acho improvável dizer que
a democracia continua em seu perfeito funcionamento.
Que as coisas mudaram
com o advento da internet, isso já

ficou claro, mas essas alterações
machucam os princípios básicos
da democracia.
Em primeiro lugar, coletar
dados virtuais para criar campanhas, sem a autorização dos usuários, já é uma violação dos direitos
individuais de uma pessoa. Nada,
sem a prévia concessão de uma pessoa, pode ser usado para finalidades
desconhecidas e escusas.
Mas, pior ainda, é, já eticamente incorreto nessa coleta de
dados, a finalidade dada a eles. Uma
eleição justa, como pressuposta na
lei de acesso a informação, é aquela
em que todas as informações dos
candidatos estão disponíveis a
todos, para que o eleitor tenha a
capacidade de julgar de forma justa
o que seria o melhor para ele.
Com o advento da manipulação virtual, as informações de
um candidato são completamente
falsas e enveredadas, coisa que
obviamente altera o processo de
julgamento do votante. A verdade
se torna única para uma pessoa,
com o uso da pesquisa psicológica
de dados, e não condizente com a
realidade, se torna real no processo
de eleição, quase que como uma

ilusão de democracia.
Quando uma pessoa vota
em alguém, baseado não em fatos,
mas em uma verdade criada para
ela mesma, isso não é um voto verdadeiro, mas sim manipulado. Portanto, se a maioria dos eleitores de
Bolsonaro acreditou em fake news,
a sua eleição não foi verdadeira, mas
sim manipulada. A democracia real
foi substituída por uma democracia
falsa e ilusória.
Não seria exagero dizer que
Bolsonaro não foi eleito de verdade,
e sim numa eleição fraudada. E o
pior é que isso não acaba aqui, pois
já foi divulgado que 535 mil reais
foram destinados à internet para a
próxima campanha dele, e, baseada na última, podemos concluir
que será igual ou pior no quesito
de falsidade e manipulação. Tudo
com base em dados, é claro.
A ação deve ser imediata. Primeiro para a proteção de dados, e
segundo no policiamento de como
eles são usados e para que, pois,
senão, algo pior que uma ameaça à democracia pode se tornar
realidade.
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O

trabalho que se
segue resultou
do esforço de
um teórico do
direito, explorando o fundamento
de sua especialidade, que se revela
como o fundamento de qualquer
outra, sendo este fundamento o da
própria vida, de todos e cada um.
É lá onde pretendemos encontrar
o que se convencionou chamar de
filosofia e, nela, a metafisica, ou
melhor seria falar em filosofias e
metafísicas, se adotarmos uma visão
ampliada, nela incluindo não só o
quanto veio a ser fundamentado,
enquanto formas as mais diversas
de conhecimento, em uma palavra,
o “fundamentado”, como também
o “fundamentante”. Não se trata,
portanto, de um trabalho de teoria
do direito.
Esperamos ter atingido
resultados dignos de serem

compartilhados, a fim de que possam ajudar a que se enfrente a crise
civilizacional, espiritual, pela qual
passamos, em escala mundial, da
qual resultam crises setoriais, como
aquela econômica, que no momento
se revela de maneira contundente,
mas também nas ciências e outras
formas de investimento da inteligência humana.
Toda investigação parte de
pressupostos, pressupostos estes
que, dependendo do campo do
saber, serão axiomas, postulados, hipóteses ou mesmo dogmas,
como ocorre mais frequentemente
em teologia e em Direito, mas também em filosofia, considerando
como dogmata o conjunto de teses
em que se sustenta uma doutrina
ou sistema filosófico - um passo
importante para prevenirmo-nos
do dogmatismo em filosofia seria
justamente a assunção do quanto
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há dogmático da filosofia, ao invés
de tentar mascará-lo, insinuando
possuir uma resposta verdadeira e
definitiva onde apenas se erigiu um
dogma, seja como tese, assertiva ou
axioma.
Em se tratando de uma
investigação filosófica, tais pressupostos assumem características
peculiares, decorrentes da própria
natureza deste tipo de saber, a filosofia. A filosofia – e eis aí enunciado
já um de nossos pressupostos – é
um saber incerto de si mesmo, se
comparado com os demais, desde
aquele do senso comum até o das
ciências, passando por aqueles de
natureza mágica ou mítica, religiosa
e artística. Mas nesta fragilidade
reside, ao mesmo tempo, a grandeza
da filosofia, visto que advém de seu
compromisso radical com a criticidade, com a problematização total,
que leva a que ponha e reponha até

a si mesma como problema a ser
enfrentado, dependendo dos resultados deste enfrentamento o modo
como se procederá em seu âmbito
uma investigação. É essa característica, também, que a torna mais
humana, por assim mais assemelhar-se ao nosso modo fundamental
de ser no mundo1.
Neste sentido, tem-se que a
filosofia só pode ser praticada com
base numa concepção do que seja
fazer isso, filosofar, o que por sua
vez é um fator determinante do conteúdo e resultado desse filosofar.
É de uma perspectiva filosófica a mais geral, situada no âmbito
do que em estudos anteriores propusemos se considerasse uma “filosofia da filosofia”,2 que, em seguida,
passamos a expender algumas
considerações preliminares sobre
a própria natureza dos pressupostos de um conhecimento filosófico,

já preparando um contraste com
aquele das ciências, sejam elas explicativas, empíricas ou formais, sejam
compreensivas, como costumam ser
aquelas mais voltadas para o fenômeno humano. Propomos que desta
perspectiva (filosófica) os pressupostos (filosóficos) não sejam tidos
como axiomáticos, hipotéticos, nem
muito menos dogmáticos, donde se
poder ainda diferenciar um campo
específico de investigação para a
filosofia. Também não seria característico do pensamento filosófico
ter uma natureza meramente conjetural, que o tornaria uma espécie de pensamento pré-científico,
composto por assertivas plausíveis,
a espera de comprovação. Nossa
proposta é de que os pressupostos
filosóficos, assim como uma investigação que a partir deles se pretenda
desenvolver, configuram-se dentro
de uma tradição que remonta aos
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chamados “filósofos pré-socráticos”
e se mantém perceptível até o presente, caracterizada por seu caráter
originário, quer dizer - forçando um
pouco nossa língua para ser mais
fiel ao modo originário de expressão
dessa ideia -, “principial”, do latim
princeps, enquanto tradução do
grego arché, donde se poder denominar essa característica peculiar
da investigação filosófica, tal como
certa feita propôs Martin Heidegger,3 de “arcôntica” (archontisch).
Também Husserl, em sentido que
nos pareceu congenial, reporta-se
a uma “metodologia arqueológica”,
no Manuscrito C 16 IV.4
Em filosofia, portanto, em
qualquer tema investigado, seja
levando em conta o passado, seja
situando-se em uma perspectiva sincrônica, há de se buscar as
determinações fundamentais das
questões que se coloca, as quais

permanecerão presentes nas respostas a serem dadas.5 Além disso,
essas respostas devem ocorrer nos
moldes de um quadro explicativo
que lhes dá um sentido mais abrangente, enquanto parte de uma explicação que se pretende integral, do
modo como se articula o conjunto
dessas partes em um todo significativo. É assim que, para Manfredo
Araújo de Oliveira, “a filosofia se
distingue das ciências particulares
à medida que ela considera as coisas
(os particulares) em seu relacionamento com o todo, à medida que
pretende mostrar a presença do
todo em todos os particulares. Sua
tarefa é reconhecer o todo no particular (para usar uma expressão de
Schelling)”6. Já Xavier Zubiri, por
seu turno, atribui a Aristóteles a
primazia na identificação disto que
se pode denominar a “catolicidade”
da filosofia, ao se propor a estudar
seu objeto em sua universalidade,
e universal não apenas em seus
conceitos, mas também no sentido
de abarcar a totalidade das coisas,
entendendo cada uma de acordo
com seu lugar na totalidade dela.7
Daí a convicção de haver
uma filosofia imanifesta, de que se

precisa com urgência, com a urgência do desespero, para pensar temas
impensados, nessa nossa época de
muitos conhecimentos e pouco
saber. Postulamos a possibilidade
de semelhante filosofia em razão
dessa nossa necessidade premente,
uma necessidade do que em dados
momentos se praticou, sob o nome
de “filosofia”, em nome da filo-sofia. Este anelo de saber, de sabedoria mesmo (sophia), é pouco perceptível em nossos dias e já de há
algum tempo. Não por acaso, como
se pretende evidenciar ao longo da
presente exposição, a ausência de
filosofia, uma “filosofia de primeira
mão”, se verifica na própria produção filosófica acadêmica, nas teses,
dissertações, ensaios, monografias e
livros, em geral subordinadas a normas e convenções, além de arranjos
institucionais ou, mesmo, vaidades
e interesses políticos, tanto universitários como até de outra ordem,
maior. É o que, em certo sentido,
se pode denominar “paradigma”,
no (ou em algum dos) sentido(s)
kuhniano(s).
Paradigmas nos constrangem
a evitar o tratamento em profundidade – ou mesmo superficialmente
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– das questões que motivaram o
surgimento da filosofia, quando esta
é a fonte perene – enquanto houverem seres humanos, pelo menos –
de sua permanência, apesar de toda
a escassez que hoje enfrentamos. O
paradigma nos proíbe e impede
de buscar esta fonte perdida, de
nos abeberarmos nela e, com isso,
ao escavarmos para encontrá-la,
fazê-la aflorar, jorrar. Daí ser fundamental mudar o paradigma, destruir aqueles que nos impedem o
necessário avanço, em momentos
de impasse, como o que atravessamos atualmente.
1 Uma perspectiva narrativa
em filosofia
A forma de expressão que
aqui se está buscando já denota a
intenção fundamental que nos move
na realização do presente trabalho,
de promover uma (re)aproximação
da filosofia a um modo poético,
mais que científico (ou religioso,
sem deixar de sê-lo, também), de
desenvolver a reflexão e sua exposição. Com isso não se pretende invalidar os esforços que em geral fazem
os estudiosos de filosofia, quando

se dedicam à exegese do que escreveram os filósofos, normalmente
aqueles do passado e, em raros
casos, alguns poucos contemporâneos – e, mais raramente ainda, em
nosso País, conterrâneos, como os
paulistas Mário Ferreira dos Santos
(na verdade, filho de um português
com uma cearense, tendo residido
e se formado em Porto Alegre,
antes de fixar residência na capital
de seu estado natal, São Paulo) e
Vicente Ferreira da Silva, ou o cearense Afonso Banhos Leite⁸ -, que
ousaram, ou ainda ousam, os seus
herdeiros, elaborar(mos) um pensamento (mais) próprio. “Próprio”,
aqui, entenda-se no duplo sentido
da palavra, em que este pensamento
tanto aparece como original, originário do próprio sujeito, como apropriado ao que se pode considerar
assunto da filosofia. Ocorre que, no
modo de ver aqui proposto, realizar
um trabalho em filosofia que mais
se aproxima de parâmetros científicos, sejam das ciências humanas,
sejam de ciências naturais ou formais, como se dá, comumente, no
âmbito da filosofia de corte analítico, significa desviar-se do que mais
direta e imediatamente interessa

tratar em filosofia, desviando-se
para um caminho técnico, no qual
se exaure o modo mais originário
de questionamento filosófico, que é
aquele metafísico. Assim, por exemplo, se é da filosofia que resultou a
postura científica de tratar as questões, sua epistéme, aquilo que se
pretende e precisa conhecer/saber
pela filosofia, e necessariamente por
ela, vem a ser o que não interessa às
ciências, do que elas não se ocupam,
até porque as põem em questão: elas
próprias, seus objetivos, para além
do conhecimento que fornecem e
das possibilidades de ação/interação/alteração do que estudam. Sem
esquecer que os estudos científicos
na modernidade são impulsionados
pela serventia e aplicação prática,
com o consequente ganho econômico que propiciam, donde sua
essencial destinação (determinação)
técnica, teconológica. Mesmo uma
“ciência da ciência” não atenderia,
portanto, nosso desiderato, pois
não é filosofia, logo não se voltaria
para pensar o que aqui se propõe
deva acolher a filosofia, em face da
urgência desse acolhimento e tendo
em vista que ela já esteve voltada
para esse pensar, antes de se perder
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e exaurir nas ciências.
A urgência desse pensamento em nosso tempo se explica
justamente em razão do que nele
vem-se produzindo, sob a influência do predomínio do pensamento
técnico-científico – e o pensamento
técnico, vale destacar, desde sempre
e cada vez mais remete ao pensamento que a filosofia tornou científico, e vice-versa. Antes da ciência
se tornar o que hoje – e desde já há
bastante tempo – ela se tornou, na
modernidade, ela existiu embrionariamente enquanto técnica, faltando
apenas o encontro histórico com a
filosofia, primeiro, e, depois, com a
religião monoteísta e personalista,
de Deus onipotente feito homem,
o cristianismo, com seu voluntarismo, para que se verificassem os
pressupostos mais importantes, no
plano ideológico, de seu completo
desenvolvimento: eis que se tem
uma origem metafísica teológica
– ou “onteoteológica”, como dirá
Heidegger - da ciência e de sua(s)
técnica(s).
A filosofia que se busca,
então, precisa estar fora do círculo
em que seus cultores a aprisionaram
e ali a mantém, quando trabalham

“tecnicamente”, pondo-se a serviço
do desenvolvimento de um saber
cada vez maior, no menor espaço
de tempo, sem parar e se perguntar
do por que ou para quê. E é essa
escalada desenfreada para o saber
que é um saber-fazer (know how),
característica da (tecno)ciência,
que tantos problemas vem solucionando, ao mesmo tempo em que
muitos outros vai criando – e, principalmente, deixando de enfrentar
o chamado “absolutismo da realidade” (Hans Blumenberg), por promover mais e mais o afastamento
dela, evitando que nos confrontemos com ela, o que exige um tipo
de saber mais próximo das religiões
e das artes e, portanto, mais distanciado das (tecno)ciências: surgem,
assim, questões que colocam em
questão essa mesma ciência e o
modo de organização social (também política, jurídica e, sobretudo,
econômica) que a criou, sustenta
e nela se sustenta. Não é de estranhar, portanto, que tais questões
não sejam tratadas e sejam mesmo,
de certa forma, descartadas. Delas,
tradicionalmente, se ocupam as religiões, e não há lugar para elas, tanto
as religiões como tais questões, na

sociedade mundial tecnocientífica
contemporânea, que tem na secularização um dos pressupostos de
seu aparecimento e manutenção.
O tipo de discurso filosófico
que se pretende ver desenvolvido
propomos que o consideremos, em
um sentido amplo, um discurso
ficcional, em prosa, mas que ao
invés de “prosaico” seja poético, ou
melhor, poiético (do grego poiesis,
“fazer”, “produzir”) – e, logo, também, pragmático, enquanto ação
ou atividade que é, pensamento em
e para a ação, no âmbito da ética,
portanto. Vale lembrar, nesse ponto,
a importância da crítica (neo)pragmatista aos conceitos tradicionais de
verdade e também à distinção entre
ciência e não-ciência, de importância decisiva para um “enfraquecimento” do predomínio científico
no campo do saber, favorecendo,
assim, a libertação da filosofia para
desenvolver-se autonomamente.⁹
Sim, a filosofia encontra-se aprisionada, na modernidade, pelas ciência, para quem se torna um serva,
como antes fora tida ou entendida
ser da teologia: philosophia ancilla
theologiae, é como a entendiam os
medievais.
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Do que se trata, então, é
de produzir um discurso que põe
uma verdade onde se fez uma questão, realizando consciente e secularmente uma aleturgia, para o
que podemos aprender antes com
“vagabundos cínicos periféricos” do
que com os portadores e porta-vozes oficiais da filosofia.10 Esta verdade ocorrerá para os que compartilharem deste discurso, visto que
ela só existe nele, é uma “verdade
de discurso”, e o discurso depende
de quem discorra para existir. A
aceitação de uma tal verdade vai
depender da sua boa construção
no discurso, de sua verossimilhança
– dela não se pode dizer, como se
diz em um contexto propriamente
científico, ou mesmo filosófico, que
é falsa, mas que não convence ou
não agrada, pois seu registro antes
de ser epistemológico, é estético e
lúdico, por ficcional.11 Do que se
trata, então, é de “jogar” com o ant-agonismo da filosofia e da ciência,
buscando de-fini-las no contexto do
que Wittgenstein, na segunda fase
de seu pensamento, denominou
“jogo de linguagem” (Sprachspiele).
Nosso objetivo terá sido
alcançado se ao final, mesmo os

mais céticos, possam dizer a respeito algo como o famoso dito italiano: se non è vero, è bene trovato.
Isso porque, seja lá o que venha a
ser possível de ser verdadeiro, há
de ser, antes de mais nada, justamente, possível.12 E é esse voltar-se
para o possível, para o que pode vir
a acontecer, mais do que para o já
acontecido, que torna a poesia, no
entender de Aristóteles,13 mais filosófica (philosophósteron) e melhor
(spondaióteron) do que a investigação científica (istoría).
O que aqui se propõe, então,
é a realização de trabalho em que
não se pretende nada além de fazer
uma boa prosa filosófica, o que já
será o que de melhor pode oferecer a filosofia, no nosso entender.
Um discurso dessa natureza há de
ser, necessariamente, bem mais
livre e criativo que os discursos
filosóficos e científicos, em geral
– para não falar de outros, como
aqueles da religião, mitologia, psicanálise ou, mesmo, estritamente
literários, desde que configurados
por uma ontologia menos realista,
mais ficcional, no sentido da filosofia vaihingeriana do “como-se
(Als-Ob)”.14 O propósito maior da

obra, como reconhece ao final seu
A. - em sua auto-proclamada teoria “idealístico(-crítica)-positivista”,
de matriz, a um só tempo, kantiana
e nietzscheana -, é diferenciar ficções de hipóteses, enquanto recursos heurísticos. No capítulo próprio, a respeito (Parte I, Cap. XXI,
p. 87 ss. da ed. cit.), as primeiras
são apresentadas conscientemente
inventadas, sem pretensão de serem
verdadeiras, no sentido de corresponderem à realidade, tal como as
hipóteses, que devem ser prováveis (e comprováveis), enquanto as
ficções, por seu turno, devem ser
úteis para fazer avançar o conhecimento, dando como resolvidas
questões que se apresentam como
obstáculos para este avanço. Daí
que, ao final da obra, o A. apresente como exemplo típico de ficção os dogmas da teologia, assim
como antes apontara o direito e a
matemática como as disciplinas
que mais se valem do recurso para
resolver seus problemas, por meio
de uma formalização que as tornaria muito similares, estruturalmente
- Vaihinger se refere a um “parentesco fundamental (prinzipielle
Verwandschaft)” -, na medida em
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que abstraem especificidades dos
objetos reais para subsumi-los a
proposições generalizantes (abstrakte Verallgemeinerunge – id. ib.,
Cap. XI, p. 56 ss.), a fim de equipará-los por analogia e realizar
cadeias dedutivas (ib., Cap. V, p. 32
s.). Tratar uma assertiva como do
domínio da ficção, portanto, é vedar
de antemão a sua possibilidade de
corresponder à realidade, enquanto
a hipótese implica a pretensão de,
possivelmente, se confirmar.
O mundo da ficção, por outro
lado, é um mundo de possibilidades reduzidas, onde não se pode
saber sobre o que não nos é dado
a conhecer pelos responsáveis por
sua criação. Existir como uma ficção é existir menos do que o que
existe realmente, pois é nesta última
forma de existência, e não naquela,
em que logicamente tudo pode
acontecer, desde que não implique
em contradição com o que já existe,
enquanto a coerência narrativa é,
a um só tempo, mais vaga e mais
constringente, para determinar o
que pode acontecer. Daí se poder
falar, com Roman Ingarden, de
uma “incompletude ontológica”
do universo ficcional, do qual só se

pode saber o que nos informa o seu
“demiurgo”.15 O romance contemporâneo, se tomamos como referências paradigmáticas para caracterizá-lo obras como o Ulisses de
Joyce e Em Busca (ou “investigação”,
recherche) do Tempo Perdido, de
Proust, seus autores, por mais que
se esmerem na indicação exaustiva
do ocorrido, mesmo assim jamais
atingiram uma “narrativa ontologicamente plena” - Finnegans Wake,
do primeiro, pode ser entendido
como o resultado da compreensão
disto e com a tentativa mais radical
de criar pela destruição do meio de
expressão na narrativa.
Ora, em um mundo concebido (nietzscheanamente) como
sonho (de deidades que são o aspeto
subjetivo do cosmos) pode acontecer muito mais e com maior facilidade do que na realidade fixada por
nossos hábitos, pois ele não só varia
muito mais no tempo e no espaço
reais, como também dispõe de um
tempo e espaço próprios, a ponto de
se poder vir a realizar uma cosmologia, filosófica, totalmente diversa
daquela astronômica, por exemplo.
É certo que nisso a filosofia, assim
como a ficção e, com anterioridade,

o mito, seja na magia, seja na religião,16 demonstra-se “constituinte
de mundo” (weltbildend), mas os
juízos realizados no âmbito desta
diferem daqueles feitos a respeito
da realidade propriamente dita, a
ponto de se poder denominá-los,
como o vez o fenomenólogo polonês Roman Ingarden, “quase-juízos”, inaptos a serem considerados
“verdadeiros” ou “falsos”, pois a
“realidade” da ficção é uma simulação da realidade, enquanto ficcional, mas o mesmo não se pode
dizer dos juízos em filosofia, como
em Direito, que se referem a um
“estado de coisas” (state of affairs,
Sachverhalte), tal como estudado na
perspectiva fenomenológica objetiva aberta por Adolf Reinach. Esta
última não é uma simulação da realidade, mas uma outra realidade, de
uma outra natureza – deontológica,
no caso do Direito, e não ontológica
-, humanamente construída, sim, tal
como a ficção, mas de modo coletivo, difuso, e dotada de um caráter
vinculante, que a impõe a nós como
se realidade fosse, na qual devemos
acreditar – e não apenas podemos,
se quisermos -, e isso se não quisermos vir a sofrer consequências reais
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em razão do descrédito.
E se não é propriamente ficcional o modo de existência originário do mundo, a ser captado pela
filosofia, qual seria o seu estatuto?
A proposta que aqui se avança é a
de que ele é da ordem do desejo,
considerando-se a expressão como
formulada em genitivo subjectivus
e objectivus, ou seja, como sendo
o mundo ao mesmo tempo causa
e efeito, ou função, do desejo, do
que é mais propriamente humano,
e não da vontade ou de necessidades, que geram interesses, como
defende o utilitarismo tecnicista
hoje predominante.
Ao considerarmos o mundo
como um produto do desejo lhe
conferimos o mesmo estatuto dos
sonhos, isto é, um caráter onírico17.
Tratar-se-ia, então, de algo como
um sonho coletivo, construído a
partir do que já é dado como sendo
o mundo, a realidade, sim, mas
sempre in fieri, nunca devendo ser
tido como já pronto e acabado, ou
seja, objetivo, pois além de depender de sujeitos, desejantes, que o
tenha posto, no passado, visando
uma previsão e controle do futuro,
contingente, depende também de

sujeitos que o “re-ponha”, no presente, atualizando o que há de ser
visto como potencialidades, realizando possibilidades.18 Aqui cabe
suscitar a contribuição que pode
ser dada pela “poética dos sonhos
(rêverie)” de Bachelard, para quem
“(U)m mundo se forma em nossos
sonhos, um mundo que é nosso
mundo. E esse mundo sonhado
nos ensina possibilidades de crescimento de nosso ser nesse universo
que é nosso”.19 Essa é também a
poética modernista proposta para
as artes, desde Baudelaire e, mais
radicalmente, por Apollinaire,
que se engaja na produção de um
mundo que revele possibilidades
desapercebidas do real.20
Sendo assim, tal como os
surrealistas, herdeiros dos simbolistas (e dadaístas, claro) não teremos compromissos com nenhuma
tradição, já com seus dogmas, teoremas, axiomas, doutrinas, figuras
ou personagens, pois queremos
fazer a experiência do pensamento
da origem, da raiz, o pensamento
original, radical. Isso não quer de
modo algum significar que iremos apelar para uma espécie de
fabulação, para a invencionice. O

discurso, para ser verossímil e persuasivo, para nos agradar, deve ser
construído tomando elementos da
realidade, do que compartilhamos
de mais elementar, completando-os e, por assim dizer, cimentando-os com a argamassa de nossos
sonhos, os que temos dormindo ou
acordados, pois são a expressão de
nossos maiores desejos, os desejos
de saber. “Tampouco isto foi descoberto pela razão”, podemos dizer
com Kierkegaard,21 “posto que esta
fala pela boca do paradoxo se diz
a si mesma: as comédias, as novelas e as mentiras têm de ser verossímeis....” – caso se queira que elas
atinjam seus objetivos.
Daí podermos postular a produção de um discurso puramente
imaginativo, e bastante revelador.
Neste sentido, me parece que um
dos objetivos seria o de realizar, no
campo do pensamento, o que no
campo puramente ficcional certos
autores realizam quando fazem o
que Deleuze/Guattari chamam de
“literatura menor”,22 que é a literatura necessariamente revolucionária daqueles que estão à margem,
“desterritorializados”, a ponto de
empregarem para fazer literatura
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a linguagem do “colonizador”,
daqueles que exercem o domínio
político e lingüístico no território
em que habita o povo dominado
– lembremos, aqui, que em sua
origem romano, o territorium é o
local onde se demarca o dominium
pelo exercício do terror. Entende-se, assim, porque aquilo de mais
destaque que se tem produzido em
nosso País, em termos culturais, é
de se considerar, em sentido amplo,
como literatura – e aqui não estou
pensando apenas na literatura em
um sentido mais tradicional, mas
também em gêneros como a música
popular e as telenovelas.
Uma “hermenêutica imaginativa” é preconizada por Márcia
Sá Cavalcante Schuback,23 a fim
de termos melhor acesso a autores marcados pela uma visão teologia, como são os medievais, dos
quais também nos ocuparemos, ao
longo do presente estudo, em que
se busca recuperar uma unidade
perdida na tradição do pensamento desde suas origens filosóficas até o presente – “tradição” aqui
entendida como propõe Husserl no
manuscrito sobre a origem da geometria escrito em 1936, editado e

publicado (começando com o terceiro parágrafo) por Eugen Fink na
Revue Internationale de Philosophie, vol. 1, n º 2 (1939), sob o título
“Der Ursprung der Geometrie als
intentional-historisches Problem”24,
nos seguintes termos:
“A geometria que está
pronta, por assim dizer, a
partir da qual o inquérito
regressivo começa, é uma
tradição. Nossa existência
humana se move dentro de
inumeráveis tradições. O
mundo cultural todo, em
todas as suas formas, existe
por meio da tradição. Estas
formas surgiram como tal
não apenas casualmente;
também já sabemos que
tradição é precisamente
tradição, tendo surgido
dentro do nosso espaço
humano através da atividade humana, isto é, espiritualmente, mesmo embora
geralmente nada saibamos,
ou quase nada, da proveniência particular e da origem
espiritual que as trouxeram.
E ainda lá jaz nesta falta de

conhecimento, em qualquer
lugar e essencialmente, um
conhecimento implícito
que pode, assim também,
ser tornado explícito, um
conhecimento da evidência
inacessível. Começa com
lugares comuns superficiais, tais como: que tudo
tradicional surgiu da atividade humana, que de acordo
com isto homens passados
e civilizações humanas
existiram, e entre elas seus
primeiros inventores, que
modelaram o novo a partir
de materiais à mão, quer fossem brutos ou já modelados
espiritualmente. Da superfície, contudo, é–se levado
às profundezas. A tradição
é aberta deste modo geral a
inquérito contínuo; e se se
mantiver consistentemente
a direção do inquérito, uma
infinidade de questões que
ainda está presente para nós,
e ainda está sendo elaborada
num desenvolvimento vivo,
se descortinam questões
que levam a respostas definidas de acordo com o seu
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sentido”.
Do que se trata, então, é
verdadeiramente de realizar um
trabalho imaginativo, ficcional, que
se avalia – e avaliza - por seus efeitos. É assim que, dessa perspectiva,
mitologia, filosofia, direito ou religião e mesmo as ciências são literatura, ficções, pois o que se pretende
fazer é contar uma história o melhor
possível, para torná-la verossímil,
dando um sentido às nossas vidas,
mesmo quando se diz, como o
jurista romano do século II, depois
teólogo cristão, o primeiro, além de
filósofo, Tertuliano: creio, ainda que
pareça - ou mesmo porque parece
- absurdo. Uma passagem digna
de aprovação por um Mestre Zen.
Nesse contexto, vale recordar, também e novamente, palavras de Gilles
Deleuze, em sua última publicação,
Crítica e Clínica: 25
“Não se escreve com
as próprias neuroses. A
neurose, a psicose não são
passagens da vida, mas estados em que se cai quando o
processo é interrompido,
impedido, colmatado .(...)

por isso o escritor, enquanto
tal, não é doente, mas antes
médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo
é o conjunto de sintomas
cuja doença se confunde
com o homem. A literatura
aparece, então, como um
empreendimento de saúde:
(...) A saúde como literatura,
como escrita, consiste em
inventar um povo que falta.
Compete à função fabuladora inventar um povo.
(...) Embora remeta sempre a agentes singulares, a
literatura é agenciamento
coletivo de enunciação. (...)
Fim último da literatura: pôr
em evidência no delírio essa
criação de uma saúde, ou
essa invenção de um povo,
isto é, uma possibilidade de
vida. Escrever por este povo
que falta...(...) ‘Cada escritor
é obrigado a fabricar para si
sua língua...’ (...) O escritor
como vidente e ouvidor,
finalidade da literatura: é a
passagem da vida na linguagem que constitui as Ideias”.

Em assim sendo, é de um
saber prático que se trata, mas do
tipo po(i)ético, “criador” de mundo,
produtivo, ao invés daquele seu
outro tipo, o técnico, reprodutivo,
“explorador” de mundo. Aquele
pode ser caracterizado como o que
indica como algo pode ser feito,
uma vez que se decidiu fazê-lo,
estabelecendo uma verdade onde
se faz uma questão. A teologia foi
considerada um saber prático já
por John Duns Scot (1266 – 1308)26,
mesma época em que os Glosadores da escola de Bolonha estarão
abordando desta maneira o Direito.
Também como ele - e antes dele,
influenciando-o, Avicena ou Ibn
Sînâ27, pode-se defender que do Ser
de Deus, o criador, ser-em-si, deve-se falar como do ser dos entes, as
criaturas, em um sentido unívoco e
não, por exemplo, como em Tomás
de Aquino, em sentido análogo, tal
como demonstrou seu sucessor na
cátedra dominicana de Paris, o místico Mestre Eckhart, que também
tanta influência teve em Heidegger,
com sua afirmação da absoluta diferença (ontológica), estranheza28, do
Ser - logo, também de Deus, que é
enquanto ser, e não enquanto ente,
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ainda que supremo, e maximamente
superior, donde podermos dizer que
Ele, ao contrário de nós, não e(ks)
iste29, pois como já afirmavam os
medievais, na esteira de Duns Scot,
e esse com base em Avicena (v.
infra), n’Ele coincidem a essência e
a existência.
Eis que nesta direção nos
animamos a propor o desenvolvimento de um pensamento, no sentido em que Heidegger se refere a
das Denken, ainda filosófico, mas
pós-metafísico, se metafísica for
entendida literalmente, isto é, como
a busca de um conhecimento (do)
transcendente ao que se mostra
fenomenicamente, pensamento
este aqui denominado possibilista
e qualificado como teórico-poiético
(ou “technético”-poético-teorético),
algo como uma metafísica da imanência abismal, sem fundamentação última, ou uma teologia sem a
referência dogmática a um credo
religioso qualquer, o que o tornaria
possível em um outro sentido, agora
epistemológico, aquele adotado
modernamente pelas ciências: essa
possibilidade mostra-se atualmente
uma verdadeira necessidade, pela
urgência que temos em estabelecer

bases para um entendimento mútuo
entre os humanos, especialmente
com relação a um quadro referencial de sentido para a vida, assentado numa compreensão que seja
aceitável como o são os resultados
científicos, a respeito de nosso significado cósmico: que se produza,
então, essa onto-teologia esvaziada
de qualquer conteúdo religioso
específico e da busca de certeza
ou fundamentação, por assentada
no fundamento “desfundamentalizado” das ciências, agora tomadas
como fonte de renovação (poética)
do assombro e maravilhamento
(gr.: thaumatzein) que se situaria
na origem da filosofia, como um
aceno aos rastros da divindade que
aponta o caminho para Deus(es)30,
tendo se perdido justamente com
o predomínio do “pensamento”
não-meditativo da tecnociência.31
Recuperemos um tal pensamento
para ser o pensamento possível,
por necessário e adequado a esses
tempos de dominação tecnocientífica, enquanto pensamento possibilista, que seja capaz de superar
esse predomínio, salvando a humanidade de si mesma, enquanto o
saber salvífico, soteriológico, sem

ser teológico, o que desde a origem
se propôs a ser a filosofia, como as
religiões32, ainda que de um modo
todo especial, e não só teórico mas,
sobretudo, prático - logo, para ser
eficaz também.
Aqui, é onde pode se dar um
encontro entre a poética e a perspectiva teorética. E penso ser de um
tal encontro que pode surgir um
pensamento de que tanto necessitamos, a ser tido e denominado
também como “possibilitador” de
salvação, por vir a propiciar o que
Heidegger chamou, em sua entrevista para Der Spiegel de 23 de
setembro de 1966, a disposição para
que (nos) apareça um Deus que
possa nos salvar ou, pelo menos, se
revele em nossa decadência fatal e
em Sua ausência com algum aceno
(Wink) o último Deus,33 em Sua
“total diferença de todos os que
antes existiram, especialmente o
cristão”,34 e com isso talvez aprendamos como deveríamos ter vivido,
ainda que tardiamente, já à beira
da extinção - a exemplo de Édipo
(v. Édipo em Colon, in fine) e sua
filha-irmã Antígona, que na morte
encontram uma nova experiência
da divindade, tal como Hölderlin
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propôs, a respeito desta última,
interpretação que tanto impressionara a Heidegger.35
É a partir de tais colocações
que também se abre uma perspectiva para o desenvolvimento de uma
teoria filosófica que seja realmente
uma teoria, no sentido próprio e
atual da palavra, falibilista, porque
humana e, logo, possibilista. Fica,
assim, o desafio, enfrentado aqui
de maneira decidida, de saber em
que medida algo como um retorno
à situação concreta, fática, proposta por Heidegger - no que se
pode denominar, antes que uma
“fenomenologia da liberdade”
(Günter Figal), com mais precisão,
uma “fenomenologia da(s) possibilidade(s existenciais)”, pois para
Heidegger, “acima da atualidade
está a possibilidade”36 -, pode dar
ensejo a uma recuperação de um
saber apto a fornecer uma orientação, ou re-orientação, na busca
de sentido para as ações humanas,
nas condições adversas da atualidade. Cabe a todos assumir uma
parte de tal tarefa, de proporções
gigantesca, percebendo o quanto é
urgente e necessária e, se é assim,
há de ser também possível dela nos

desincumbirmos. O que se propõe
é uma mera indicação (formal, diria
o Heidegger dos primeiros tempos)
neste sentido, na esperança de pelo
menos estimular outros a fazerem
sua própria colaboração. Penso que
assim teremos a possibilidade de
invocar e, com isso, (re)criar o(s)
Deus(es) protetor(es) da Cidade
planetária, ameaçada e ameaçadora,
a fim de nos salv{ar[e(m]os)}.
E para tanto, se nos afigura
necessária uma confrontação da
filosofia com a ciência. Em que se
diferenciam, então, ciência e filosofia? Bem, para marcar essa diferença, podemos começar dizendo
que a ciência nós a aprendemos,
decorre de um aprendizado, de um
treinamento, que nos é ensinado e
que depois podemos ensinar. Com
a filosofia, no que ela é propriamente filosófica, e não “científica”
ou “técnica” – pois há uma “ciência da filosofia”, um treinamento
e transmissão de um saber filosófico acumulado, por vezes bastante
técnico, a ponto de impossibilitar
sua compreensão pelos não-iniciados -, ocorre o contrário: temos de
re-aprendê-la.
Sim, porque originalmente

somos todos filósofos, a criança filosofa quando ascende à consciência,
e o adolescente ainda mais. É apenas
em um sentido técnico, restrito ou
literal que a filosofia surge apenas
na Grécia antiga – e, para alguns
filósofos (?!), teria desaparecido
em nossos dias, ou já com Hegel,
no século passado, que teria sido o
último filósofo, do modo como o foi
Platão. Tal ideia se deve a Heidegger, aparecendo aludida em textos
tais como “Que é isto – a Filosofia?”,
“O Fim da Filosofia e a Tarefa do
Pensamento” e, explicitamente, em
“Hegel e o Gregos”:37 “Ao dizermos
‘os gregos’ pensamos no começo da
filosofia, e ao nome ‘Hegel’ associamos sua consumação”38. É Platão
que vai se referir, na esteira de seu
mestre Sócrates – que penso só não
pode ser considerado um filósofo
como o foi seu discípulo por não
ter praticado a escrita de sua filosofia, mas vivido-a até o seu último
instante – ao processo privilegiado
de conhecer, que será o da filosofia antes de ser o da ciência -, como um
processo de rememoramento, uma
anamnésis, isto é, literalmente, um
“desesquecimento”. Sabemos não
ser no sentido aqui referido que o
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termo é empregado por Platão, ou,
pelo menos, na leitura estabelecida
de Platão, visto que o filósofo, na
“Sétima Carta”, lembra do exílio
político a seus amigos que a parte
escrita de sua obra contem apenas
uma meia-verdade, pois a verdade
toda não se deixa - nem se deve
– transmitir por este meio frio,
mas apenas pelo contato pessoal e
direto do mestre com seus discípulos. Então, é de se considerar possível haver algo em comum entre
a anamnésis socrático-platônica e
aquela ora referida, embora o que
pretendemos recuperar por este
processo não seja conteúdos perdidos de conhecimentos apresentados em respostas certas, mas uma
certa postura de questionar, uma
epistéme. A etimologia da palavra, como de costume, é esclarecedora: gr. - epístasthai, epi-histamai:
“sich in der erforderten Haltung
etwas gegenüberstellen”, conforme
Hofmann, Etymologisches Worterbuch der Griechischen Sprache. Em
vernáculo: “colocar-se na posição
exigida em relação a algo”.
Esta postura é própria de
nós humanos, é uma aptidão que
temos, tal como andar apoiados

apenas sobre os pés, eretos, e falarmos, havendo sem dúvida uma
correlação entre essas três aptidões.
Isso não quer dizer que não haja
humanos que não exerçam alguma
dessas aptidões, sem que por isso
deixem de ser humanos, mas são
portadores de uma deficiência, de
um handicap.
Pois bem. Se aqueles que são
portadores de deficiências como a
paralisia e a mudez são minoria,
e inclusive chegam a ter dificuldade para levar uma vida normal
em sociedades feitas por e para os
que não têm tais dificuldades, com
relação ao hábito de pensar sobre
as questões fundamentais deu-se
exatamente o contrário, na medida
em que são minoria os que a elas se
dedicam, sendo por isso marginalizados em sociedades, como a nossa,
dominadas por uma razão técnica e
científica, ou melhor, técnico-científica, com o apoio do pensamento
“didático-filosófico”, professado das
mais diversas formas, desde aquela
mais propriamente acadêmica, até
aquelas religiosas, passando por
outras, mais recentes, como a midiática, e aquelas, mais antigas, como
a político-ideológica.

Se a filosofia, o conhecimento
filosófico, visa a rememoração, ele
se volta para o passado, ao contrário do conhecimento científico, que
quer prever o futuro, donde ele se
apresentar como essencialmente
matemático, como cálculo. É pelo
cálculo que na ciência se preserva
o conhecimento adquirido e se
adquire conhecimento novo. É
pelo cálculo que se transmite esse
conhecimento e, mesmo, se gera
tal conhecimento, não sendo de
se estranhar, portanto, que o aperfeiçoamento de nossa matemática
implique, também, em um aperfeiçoamento de nossas ciências.
Já para a filosofia, no que
ela tem de mais próprio, o progresso da razão matemática significa muito menos do que para a
ciência. Mesmo porque em filosofia, ao contrário do que ocorre em
relação à ciência, não se pode falar
da mesma forma em um progresso
do conhecimento, já que as mesmas questões constantemente são
retomadas, a elas sempre estamos
retornando, e as soluções que foram
dadas no passado, sem dúvida, nos
servem para elaborar as nossas, mas
isso porque não são - ou não foram
68

– soluções iguais àquelas dadas aos
problemas científicos.
A filosofia, então, não resolve
problemas tal como faz a ciência,
donde ela não ter a utilidade que
tem esta última, sempre conversível em tecnologia e técnicas, que
a retroalimentam. Assim, não faz
sequer sentido perguntarmos para
quê a filosofia, tal como podemos
perfeitamente perguntar: para quem
é a filosofia?
NOTAS:
1. Como é sabido, pelos cultores da filosofia em geral, mas não
custa fazer um registro, quem mais
contribuiu para a compreensão do
que se vem de afirmar foi Martin
Heidegger, especialmente com o
seu célebre estudo, publicado em
princípio de 1927, Ser e tempo. Ali,
por exemplo, ao final do parágrafo
62, deixa consignado o seguinte:
“Mas não está na base da interpretação ontológica da existência
do ser-aí (que somos ou “nos é”
– WSGF) até aqui realizada uma
determinada concepção ôntica de
existência autêntica, um ideal fático

do ser-aí? É, realmente, assim. Esse
fato deve não apenas não ser negado
e confessado obrigatoriamente; ele
deve ser compreendido, a partir do
objeto temático de investigação, em
sua positiva necessidade. A filosofia
não deve jamais querer negar seus
´pressupostos´, mas também não
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A GUERRA CONTRA
O PARAGUAI

Por LINCOLN SECCO

E
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questionados por historiadores brasileiros de esquerda e direita, mas
confirmados pelo historiador paraguaio Ronald León Nuñez em seu
livro A Guerra Contra o Paraguai
em Debate.
Ronald León Nuñez fez sua
tese de doutorado em História
Econômica na USP e, em parte, o
seu livro retoma a tese, acrescido
de uma avaliação do debate historiográfico sobre a guerra contra o
Paraguai.
O título já é importante para
os brasileiros, já que todos aprendemos na escola que se tratava de
uma guerra do Paraguai provocada
por Solano Lopez, tratado até por
grandes historiadores como Sérgio
Buarque de Holanda como megalomaníaco e louco.

m 1864 o Império
do Brasil interveio
no Uruguai contra o
Partido Blanco, cujo
presidente era aliado do governo
paraguaio.
Com a ascensão do Partido
Colorado, aliado aos interesses
brasileiros e argentinos, a soberania paraguaia foi colocada em risco.
O governo paraguaio viu-se
geograficamente isolado, sem acesso
ao Porto de Montevidéu para realizar grande parte do seu comércio
internacional.
Além disso, ficou sob ameaça
de sofrer uma intervenção como a
que o Uruguai sofrera.
Assim, o Paraguai atacou em
1865 o Mato Grosso. Iniciou-se a
maior guerra da história da AméDebate Historiográfico
rica Latina.
O país confrontou o Uruguai
Imediatamente após o final
(agora sob a administração ini- do conflito em 1870, emergiu uma
miga), o governo argentino de Mitre historiografia liberal conservadora
e a monarquia escravista brasileira. que justificou a guerra contra o
Paraguai em nome da civilização
O resultado foi o genocídio contra a barbárie e da liberdade
que exterminou quase 2/3 da popu- contra o autoritarismo de um ditalação paraguaia, números que são dor louco e sanguinário.
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Contra ela, ergueu-se a historiografia nacionalista favorável ao
Paraguai. Em sua primeira versão,
ela assumiu tons patrióticos, mitificou o país agredido como modelo
de desenvolvimento econômico
autônomo e o ditador Solano López
como herói.
Em sua segunda versão, informada agora por teses de inspiração
marxista, desenvolvimentista e terceiro mundista, ela inseriu a guerra
no contexto internacional e explicou as ações da Tríplice Aliança em
função do imperialismo britânico.
Todavia, sem as devidas
mediações aquela historiografia
produziu uma interpretação mecanicista e reduziu as personagens
históricas a títeres do governo
britânico.
Mais recentemente, a historiografia liberal conservadora foi
renovada com pesquisas em fontes
primárias.
Ela também modificou sua
imagem ao se aliar com veículos de
mídia e editoras, propor-se como
neutra e contar com a simpatia das
Forças Armadas do Brasil.
Deu ênfase a uma abordagem empirista e, ao recusar a

noção de totalidade, reduziu a
guerra a um conflito regional sem
vínculos com interesses capitalistas
internacionais.
A ausência de uma teoria
declarada oculta o ecletismo e a
opção consciente ou não pelo pós
modernismo. Já a sua suposta neutralidade não passa de uma tomada
de partido pelo liberalismo.
Longa Duração
Ronald León Nuñez inova ao
adotar uma perspectiva de longa
duração que nos permite explicar a
guerra contra o Paraguai enquanto
fechamento de um ciclo de independências latinoamericanas sob
a égide da nova dependência econômica ao imperialismo, conforme
afirma o historiador Rodrigo Ricupero no prefácio.
O fim do modelo semi-autárquico paraguaio destruiu o único
país que contrariava a persistência
do sentido da colonização e um
ciclo de independências liberais
conservadoras.
O autor passa por uma boa
discussão sobre modo de produção e relações de produção, resgata

nosso clássico Caio Prado Júnior
e o notável historiador argentino
Milcíades Peña, revelando traços
de permanência desde a geografia
até aspectos econômicos, sociais e
culturais.
A colonização de uma região
sem metais preciosos ou gêneros
tropicais demandados pelo mercado
europeu fizeram do insulamento
geográfico um elemento fundamental da formação histórica paraguaia.
Apesar de compartilhar com
outras áreas da colonização hispânica a escravidão negra, o trabalho
compulsório indígena¹ e outras formas de exploração, o Paraguai exibia uma situação periférica dentro
do espaço colonial.
A produção para subsistência
correspondia a quase 60% da superfície cultivada, segundo o Ronald
León Nuñez.
Também a mestiçagem étnica
foi uma característica da maioria da
população desde o início do processo colonizador espanhol.
Na sua independência, o
Paraguai teve que lutar contra a
burguesia das Províncias Unidas do
Rio da Prata (tanto unitária, quanto
federalista) e iniciou um processo
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de acumulação de capital em condições de relativo isolamento.
José Gaspar Rodríguez Francia exerceu o poder desde a proclamação da República em 1813, sendo
substituído por Carlos Antonio
López e este em 1862, por Francisco
Solano López.
Sem uma forte burguesia
associada ao capital estrangeiro
como a portenha, que liderou a formação da Argentina, a frágil burguesia paraguaia amparou-se no
Estado que controlou o comércio
da erva-mate, tabaco e couro, principais produtos do país.
Nuñez demonstra domínio do método dialético quando
argumenta que o poder político
atendeu ao setor empresarial voltado ao mercado interno e que “a
debilidade da burguesia nacional,
ainda em formação, fez com que a
máquina estatal [burguesa], para
compensar essa fragilidade estatal,
cumprisse um papel que, normalmente, caberia a uma classe dominante consolidada”².
Ele combina muito bem
as determinantes estruturais e
as circunstâncias históricas que

permitiram um tipo diferente de
desenvolvimento das forças produtivas sob o comando de uma burguesia protecionista.
Segundo o autor, 80% das
terras em 1840 haviam sido nacionalizadas e o Estado controlava o
comércio exterior, autorizava cada
lote importado, impunha taxas e
grande parte das exportações eram
produtos estatais.
O governo proibia a saída de
metais preciosos da mesma forma
que a política mercantilista europeia
do passado.
Ao lado do setor privado,
tanto da pequena quanto da grande
propriedade, havia terras arrendadas diretamente pelo Estado, Estâncias da República e terras comunais
ou municipais.
Embora o Paraguai tenha
abolido oficialmente a escravidão
em 1869, esta era residual. A “lei do
ventre livre” paraguaia é de 1842 e
havia escravos estatais.
O Paraguai não era um
Estado escravista como o Brasil.
Ainda assim, o autor não recai na
tese anacrônica de que seu país foi
uma nação plebeia, proto-socialista,
industrializada ou qualquer coisa do

gênero.
Ainda que a escravidão não
fosse o eixo fundamental da extração de excedente econômico, a sua
própria existência legal revela que
os governantes não tinham qualquer traço ideológico de esquerda.
O monopólio estatal da produção e comercialização da erva-mate, principal produção do país,
não impedia que os favorecidos
fossem principalmente os Lopez e
seus aliados.
Se houve inegável avanço das
forças produtivas e até culturais, o
ponto de partida foi muito atrasado.
O Paraguai não era uma
potência regional e jamais ameaçou militarmente a existência de
seus vizinhos.
O problema geográfico de
um país sem acesso ao mar exigia
a liberdade de navegação no Rio
Paraná.
Com a queda de Rosas na
Argentina e o reconhecimento da
independência paraguaia por aquele
país, cresceu o comércio exterior,
mas não arrefeceu o controle estatal,
o que incomodava muito os negociantes britânicos.
Hav i a t ar ifas a lt as de
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importação sobre artigos que
tinham similares nacionais. O teórico alemão List, aliás criticado por
Marx por ser um defensor da burguesia alemã, se sentiria em casa no
Paraguai dos López.
Em síntese, surgiu uma
anomalia na América do Sul: um
modelo protecionista de desenvolvimento burguês em meio à hegemonia do liberalismo econômico.
A burguesia paraguaia, numa
situação isolada, teve que usar o
Estado como fonte de acumulação
e por isso, viu-se obrigada a adotar um sistema estatista e independente, contrário ao que vigorava no
resto da América do Sul, que era
livre-cambista e semicolonial.
Como mostra o autor, isso
não fazia do Paraguai um país
desenvolvido e industrializado e
nem de sua burguesia um grupo
interessado em outra ordem social.
Era uma burguesia que procurava abrir as vias do comércio
exterior, para aumentar a exportação de produtos primários e importar tecnologia europeia.
Guerra

O autor não nega o papel da
burguesia na resistência paraguaia,
mas mostra que ela defendia um
modelo econômico que se confundia com seus interesses de classe.
Nesse sentido estrito ela era
nacional. Mas a verdadeira resistência foi popular.
Ao contrário do que declarou
a historiografia liberal conservadora, a população não se manteve
firme por medo de um ditador, mas
porque defendia interesses materiais
de que desfrutava no seu país e percebeu que perderia tudo ao ver-se
reduzida a um povo conquistado
por estrangeiros.
León Nuñez consegue recolocar a burguesia paraguaia no
seu devido lugar e tamanho, sem
negar-lhe seu papel na resistência
nacional, mas sem ocultar sua contradição insanável com o seu próprio povo.
Além disso, o autor não projeta no passado um líder nacionalista e proto-socialista como fez a
historiografia comunista e nacionalista, a qual precisava encontrar
na história uma justificativa para a
estratégia etapista de aliança com a
burguesia e de apoio a governos de

frentes populares.
López não foi um Allende e
nem o Paraguai um país pré-socialista e desenvolvido.
Ronald León Nuñez é um
militante internacionalista e contrapõe explicitamente sua tomada
de posição historiográfica à atual
vertente neoliberal.
Obviamente, esta se diz neutra e acusa aquela de ideológica.
Não seria neoliberal se dissesse o
contrário.
O autor não deu muita importância para o prefixo “neo”, mas ele
comporta uma mudança significativa: no século 19 o Conde D’Eu,
Mitre, Flores, Caxias e os representantes britânicos não temiam dizer
que defendiam interesses materiais
e que não estava em causa livrar o
povo paraguaio de uma ditadura.
Não eram neutros.
Imperialismo
Uma das contribuições decisivas do livro de Nuñez foi recalibrar teoricamente a interpretação
do papel do imperialismo britânico
na guerra.
Para tanto, ele se livrou do
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mecanicismo dos estudos de outros
autores de esquerda, debateu as
relações entre o capital e o Estado
e apresentou fatos e argumentos
irrecorríveis que demonstram o
interesse e participação britânicos
no conflito.
Vale a pena ler no livro a
narrativa sobre o financiamento,
os empréstimos, a venda de armas
livremente nos portos brasileiros,
participação de representantes britânicos nas decisões do governo
argentino etc.
Para o autor, o capital não
só tem ideologia, como escolheu o
lado que lhe era mais favorável no
conflito, já que não quis fazer negócios com o Paraguai.
E isso não se restringiu aos
interesses privados, mas teve a autorização tácita da Grã Bretanha. O
modelo econômico paraguaio não
favorecia a penetração do capital
britânico.
Após a guerra os britânicos
abocanharam grande parte das terras estatais que foram privatizadas.
A maioria dos trabalhadores foi
reduzida à condição de sem terra.
O capital estrangeiro se
apropriou dos recursos naturais e

das empresas e os países vitoriosos
impuseram uma dívida colossal e
impagável ao Paraguai. Até a ferrovia estatal foi privatizada.
Ronald León Nuñez não
escreveu uma obra patriótica. Suas
simpatias, claro, estão com a nação
oprimida.
Mas ele não oculta a tirania de López e nem a natureza da
burguesia paraguaia. E revela que
houve resistência contra a guerra
nas populações dos países da Tríplice Aliança, embora cite isso de
passagem.
Reproduz os discursos racistas dos generais brasileiros, embora
não dê atenção à resistência pontual
dos “voluntários da pátria” brasileiros contra o recrutamento forçado³.
O autor também debateu o
massacre da população paraguaia.
Em primeiro lugar, mostrou as
razões da historiografia negar ainda
hoje que houve um genocídio, o que
implicaria reparações econômicas e
históricas ao povo paraguaio.
Em segundo lugar, informa
como os políticos e militares da
época encararam aquela guerra.
Sarmiento, que substituiu Mitre,
deixou palavras inacreditáveis sobre

a suposta inferioridade racial dos
guaranis. Ele simplesmente defendeu o seu extermínio.
Caxias tinha plena consciência de que estava promovendo o
extermínio da população paraguaia.
Em terceiro lugar, o autor
revisita a demografia paraguaia para
reafirmar que houve um genocídio.
A Guerra contra o Paraguai
em debate é um ponto de inflexão
na historiografia e distribui as armas
teóricas que a esquerda necessita
para superar na prática o maior
crime já cometido pelas burguesias
independentes da América do Sul
com apoio do imperialismo.
A encomienda foi a extração
de excedente na forma de renda
trabalho. A coroa terceirizou por
duas gerações ao encomendero o
direito de explorar o trabalho indígena e pagar anualmente à metrópole uma taxa por cada trabalhador
a seu serviço. O mandamiento era
o recrutamento forçado para obras
públicas ou de interesses pessoais
de autoridades reais. Tratam-se de
um trabalho compulsório análogo
à escravidão.
Nuñez, Ronald L. A guerra
contra o Paraguai. São Paulo:
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Sunderman, 2022, p. 231.
A esse respeito ver Tavares
Alves e Silva, Beatriz. Os Impactos da Guerra contra o Paraguai na
Província de São Paulo (1864-1870).
São Paulo: USP, dissertação de mestrado, 2021.
Lincoln Secco é professor
de História Contemporânea da
USP (Universidade de São Paulo),
membro do GMarx USP (Grupo
de Estudos de História e Economia
Política) e autor de A Revolução dos
Cravos (Alameda Editorial).

PRIVACIDADE HACKEADA E AS
ELEIÇÕES BRASILEIRAS
KAWAN NOVAIS FERNANDES CHAGAS

O

d o c u me nt ár i o
“Privacidade
Hackeada”, produzido pela
Netflix demonstra a guerra política
entre os candidatos à presidência nas eleições estadunidenses de
2016. Neste episódio, houve a constatação de manipulação de dados
pertencentes aos cidadãos norte-americanos causando um grande
impacto no cenário político com a
violação à soberania do país que é
a Democracia.
A empresa “Cambridge
Analytica” que atuava na área de
tecnologia da informação com análise e mineração de dados na Internet, juntou-se ao Donald Trump
– ex-presidente dos EUA – para
ser responsável na estratégia de
comunicação do candidato a fim
de atrair votos dos eleitores no ano
de 2016. Porém, a empresa utilizou
meios antiéticos e inadequados para
realizar os objetivos: A utilização de
dados pessoais dos cidadãos estadunidenses coletados através do “Facebook” sem quaisquer consentimentos dos donos destes dados. Dessa
forma, a empresa conseguiu manipular e influenciar a capacidade de

análise política do indivíduo em
favor do Trump.
De maneira análoga ao Brasil, há indícios de manipulação dos
cidadãos brasileiros nas eleições
de 2018 à presidência no país de
maneira parecida com a que houve
na eleição estadunidense. Além
disso, deve-se analisar os impactos
causados pela polarização política
brasileira, pois é algo que afeta a
sociedade em fatores culturais, econômicos e sociais.
Entretanto, deve-se analisar
o cenário político brasileiro. Considerando o Brasil enquanto uma
República, percebe-se que muitos
mandatos foram e ainda são em
função individual e não em função
coletiva ao bem da sociedade como
um todo. Analisando como exemplo, o governo de Getúlio Vargas,
os governos do período ditatorial
de 64 e o governo Collor são exemplos da situação negativa da política
brasileira
Além disso, observando
o cenário mais recente da política
brasileira, destaca-se a utilização
de estratégias de manipulação, controle e aproveitamento dos meios
técnicos, como as redes sociais a
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fim induzir eleitores a votarem em
determinados candidatos. Assim,
caracterizando-se uma exploração
da capacidade do senso político dos
indivíduos no Brasil.
Nas eleições de 2018, Jair
Bolsonaro utilizou as “Fake News”
como uma ferramenta de articulação política em sua candidatura. O
aplicativo WhatsApp (rede social),
tornou-se uma grande corrente de
propagação de informações, sendo
que muitas delas eram falsas e se
propagavam rapidamente atingindo
uma grande parcela populacional e,
consequentemente, influenciando
diretamente a opinião pública,
assim como no episódio das eleições
de 2016 exposta pelo documentário.
Para provocar mudanças e,
consequentemente, transformações
nesse cenário negativo, o jornalismo
brasileiro torna-se essencial para
fortalecer o combate às informações
falsas que são rapidamente espalhadas nas redes sociais. Porém, é
uma luta de grande dificuldade, pois
grande parte da população já terá
uma opinião formada previamente
a disponibilização de informações
apuradas e concretas trazidas pelos
jornalistas ao público.

Em uma reportagem realizada por Guilherme Strabelli ao
Jornal “Último Segundo”, a cientista política Tathiana Chicarino
argumenta que Bolsonaro utiliza a
desinformação de uma forma planejada e profissional para manipular parcela da população e que a
disseminação de informações falsas ocorre através de líderes políticos, robôs e algoritmos. A visão da
especialista demonstra a maneira de
manipulação e a relação da influência das redes sociais na política,
assim como no relato do documentário estadunidense.
Além disso, é importante
entender os impactos causados na
sociedade devido a polarização
entre os candidatos a liderança do
país. A política brasileira possui
uma dinâmica ofensiva com ataques entre os diferentes políticos e
partidos. Esta dinâmica apresentada
resulta numa herança negativa à
população do país, visto que a binaridade presente nos ideais políticos
entre os indivíduos é desenvolvida
em diferentes aspectos sociais e culturais na sociedade.
Características atuais da
sociedade, como a cultura do

cancelamento e a ignorância ao
debate e críticas é uma característica
resultante do efeito causado pela
polarização de ideias e posicionamentos sobre determinados assuntos, sendo originário da política.
Consequentemente, os indivíduos
que compõem a sociedade irão,
cada vez mais, focarem e buscarem
uma razão individual ao invés de
uma razão coletiva.
Dessa forma, a cultura do
pensamento binário permite os
líderes políticos maior facilidade
em manipular a sociedade, haja
vista que uma grande parcela da
população não está disposta a
desenvolver a capacidade de um
senso crítico afim de formar uma
opinião concreta através de análises
e conclusões de fatos em função do
bem coletivo, mas apenas para ser
o “dono da razão”.
Com a intenção de mudar
essa péssima situação, é importante
projetar o calendário de eleições do
ano de 2022. É preciso considerar
problemas que estavam presentes
nas eleições de 2018 ainda estão
vivos e se faz necessário análises
cautelosas em relação à influência
das redes sociais com um alto fluxo
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de disseminação das “Fake News” e
as possíveis formas de manipulação
que líderes políticos podem realizar
através dessas circunstâncias.
Em relação ao atual presidente, Jair Bolsonaro, a população
deverá refletir as atitudes ofensivas
e violentas diante de diversas situações, mas principalmente, contra
seus adversários. Além disso, é
necessário dar voz aos especialistas e
pessoas envolvidas no meio político
com a intenção de expor a situação
política ao público de uma maneira
didática e perspicaz, assim como no
documentário “Privacidade Hackeada”, onde Brittany Kaiser, ex-membro da Cambridge Analytica expõe
a influência da empresa sob a política estadunidense.
Dessa forma, é preciso que
o jornalismo brasileiro esteja preparado para auxiliar o combate a disseminação das “Fake News” com a
propagação de informações concretas com uma maneira rápida e eficaz
a fim de alcançar a maior parcela
populacional possível. Sendo assim,
os indivíduos não irão construir
ideias e posicionamentos através
de mentiras, mas sim, por meio de
análises de boas informações.

A relação entre os meios de
comunicação e a população deverá
ser um forte compromisso. O dever
da parcialidade e entrega de informações sólidas por parte do jornalista, assim como no documentário
em que a jornalista estadunidense,
Carole Cadawlladr teve grande
importância nas investigações contra a Cambridge Analytica. Ato que
reforça a importância do jornalismo
em uma era digital.
Além do mais, ainda que seja
algo muito distante da realidade
brasileira, o papel que os cidadãos
deverão empregar é a procura, pesquisa e análises de informações
recebidas para formarem opiniões
políticas minimamente trabalhadas
e estudadas. Além disso, as “Fake
News” deverão ser combatidas através de um policiamento intenso nas
redes sociais e com o auxílio dos
jornais confirmando ou desmentindo informações propagadas.
Por fim, alinhar os fatos
expostos no documentário “Privacidade Hackeada” com a política
brasileira será ideal para transformar o cenário político vigente no
Brasil, pois é essencial o equilíbrio
entre compreender o passado para

projetar o futuro.
R E F E R Ê N C I A S
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Exposição da I mostra de fotos com o tema representação da loucura
Local: PUC/SP
As imagens foram expostas na semana da luta antimanicomial (15 a 22 de maio) realizadas pelos alunos do
terceiro ano da graduação, na disciplina Psicopatologia
I , do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências
Humanas e da Saúde sob a coordenação das professoras Tania Cociuffo e Ligia Ananias Cardoso.
Foto 1: Melanie C. Carmo (janela)
Foto 2:Amanda Laventhal
Foto 3 M. Estela Aquino(
Tricot)
foto 4 Carolina Barreto
Foto 5 Laura Dantas
Foto 6 ( escada) sem nome)
Foto 7 ( fósforo) Ana Carolina Gomes de Souza
Foto 8 Isabela Rodrigues B. da Silva. (cadeira)
Foto9 Ana Carla P. ( dominó)
Foto 10 Luiza Ramoska
Foto 11 colorido Fernanda Consentino 12 (árvore)
M. Clara Costa Pinto
fotos 13 (fone) sem nome 14 (janela escura) Tomas
Rúbio 15 (árvore) Marize Spitzeck 16 (coração) Ludmylla Razza
foto 17 (galho branco e preto) Carolina Rode Foto 18
(tesoura) Lis Dick de Paula Foto 19 (preto e bronze )
Victor Leopoldo e Silva
Foto 20 Tiago M.
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PEQUENO ALMANAQUE
BARROCO MESTIÇO
JOÃO LUCAS NOGUEIRA

A

l-pendre é borda.
Marco poroso da
transição. Fronteira permeável
entre o interno e o externo. Não
divide pois não separa. Une dentro
e fora enquanto pórtico coberto.
Cobre simplesmente, como manjedoura (Adalberto Alves, 2013) que
protege encontros. Para o funcionalismo da modernidade, é apenas
membrana para bloqueio térmico.
O alpendre se sacrificaria expondo-se ao sol para garantir o conforto-útero. Engano. As casas já eram
excelentemente climatizadas com
suas alvenarias de fortificação com
argamassa de cal (Maria do Carmo
Bezerra, 2012).
Perdem os tecnicistas funcionais o melhor do alpendre: as
trocas, os possíveis, a transição, o
interlúdio. Pouso para as jornadas
nômades. Percursos comuns para
quem carrega o castanho mourisco
nos alforjes da pele, para quem pisa
protegendo o calcanhar com as
alpercatas barrocas da civilização
em desalinho com a história. Lugar
de histórias sob a luz das violas em
cantoria com a lua. Lua que quando
minguante torna-se modelo para

as redes de alpendres, pendurada
nos armadores do
céu. Toda rede que
se preza, inclusive, tem varanda
rendada, como os
alpendres rendilham avarandando
as arquiteturas do
aconchego. Não
há alpendre sem
re des ar mad as.
Preguiça do mormaço. Atenção no
horizonte. Câmara
Cascudo sugeriu que Sigmund
Freud só usava o
divã para a análise
porque nunca se deitou numa rede (Diógenes da Cunha
Lima, 2018). Certamente facilitaria seu trabalho, se armada em um
alpendre, balançando as brechas do
fora-dentro. O alpendre, afinal de
contas, rompe com a lógica do que
é fora e do que é dentro. Permite
a chegada, a conversa e a partida.
Recebe, acolhe e protege o viajante
sem que seja necessário escangotar
as portas da intimidade.
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Até as décadas iniciais do século XVIII é elemento inexistente,
ou de rara presença na arquitetura
civil do sertão. Com o declínio da
pecuária e o início da valorização
da agricultura nas décadas finais
do XVIII e início do século XIX,
segue-se relativa tranquilidade do
ambiente. Um novo espaço se forma
na casa do sertão, uma membrana,
uma interface, um limite vivo de
troca da casa com o ambiente

externo imediato. Efetiva-se um
espaço que ao mesmo tempo que
acolhe aquele que vem de fora e
o protege, resguarda o que está
dentro. Ademais, o alpendre tornarse-ia também como uma área de
uso múltiplo, que de pronto, adapta-se às necessidades de uma alteração programática. (Daniel Ribeiro
Cardoso, 2008)
Ave ss o d o ave ss o d as

arquiteturas arábigo-andaluzas, que
abrem-se dentro de si próprias, nos
livres pátios de seus centros alpendrados. Talvez o sertanejo veja o
mundo como um árabe andaluz
nômade-mestiço: o mundo externo
é o verdadeiro interior de sua casa,
seu pátio alpendrado. O interior da
casa é onde se entra para sair, abrigo
de refúgio e descanso.
Cabe o mundo no alpendre.
Lugar do possível, não se limita ao
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uso funcional. Espaço mestiço que
incha seus sentidos a cada nova
agregação.
Espaço do entre, a varanda
sertaneja é lugar do inusitado.
Entre – vocativo de chamamento,
aboio das almas vagantes, muezim
da siesta na hora das miragens. As
horas abertas, sem defesa, em que
os demônios do meio-dia libertam--se e só se detém nas soleiras
(Natércia Campos, 2011).
Adalberto Alves. Dicionário
de arabismos da língua portuguesa.
Lisboa: Imprensa Nacional Casa da
Moeda, 2013.
Daniel Ribeiro Cardoso.
Desenho de uma poiesis - comunicação de um processo coletivo de
criação na arquitetura. Doutorado
(Comunicação e Semiótica) – PUC-SP, São Paulo, 2008.
Diógenes da Cunha Lima.
Câmara Cascudo: um brasileiro
feliz. São Paulo: Dragon, 2018.
Maria do Carmo de Lima
Bezerra. Notas sobre as casas de
fazenda dos Inhamuns. Brasília:
Senado Federal, 2012.
Natércia Campos. A casa. 3a
ed. Fortaleza: Imprece, 20
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DA PARÓDIA À TEXTURA PARÓDICO
TRADUTÓRIA, UM CAMINHO ENLACE
PARA UMA CONSTELAÇÃO COGNITIVA
VITO ANTICO WIRGUES

P

alavra vertigem.
Antes fruto... Um breve ramo
C o m e ç a r se forma, um breve horizonte
um som, fascinar aparece.
um verbo, virar a
São algumas concepções
página, construir mútuas para impulsionarmos a
uma ação...
paródia em suas relações teóricas
Sem a necessidade da repeti- ao continente latino-americano:
ção da forma; a tradução do ciclo,
Primeiramente, a exposição
retoma-nos em espasmo, na ação de dois expoentes em suas teorias
anatômica das entranhas de uma sobre o paródico, Tinianov e Bakhcaranguejeira que prevê a teia de tin. Este faz do tema o estudo sobre
cópula de um objeto erótico ao os contextos ideológicos, aquele
canto paralelo, paródia, de seus sobre o ponto da evolução literária,
fios, e desta para a movimentação conforme assinala Boris Schneidertradutória, não como instrumento, man em seu ensaio a “Paródia e o
mas como ação filosófica do acon- Mundo do Riso”:
tecimento estético – na passagem da
informação documental e semântica
Tinianov estuda-o do ponto
para a “informação estética”, como de vista da evolução literária e
nos desdobra Haroldo de Campos estabelece magistralmente alguns
em seu Ensaio “Da Tradução como caminhos de abordagem sincrôCriação e como Crítica” – para o nica, que iluminam aquele fato da
exercício de uma textura paródica diacronia. Mas, para Bakhtin, toda
na direção de um sentido tradutório análise imanente deve levar em
da forma paisagem no estirante do conta o problema da ideologia, pois
conceito mestiço, onde um mais um este surge inevitavelmente devido à
são dois na poiesis de um terceiro natureza ideológica da linguagem,
que, sem deixar de excluir as duas conforme ficou expresso sobretudo
primeiras proposições, as conecta em Marxismo e Filosofia da Linguaem misturas e dá cabo ao paradoxo gem. (SCHNAIDERMAN; 2018)
de inclusão múltipla e incorporação
dos opostos.
Decerto, o aspecto sincrônico
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de Tinianov dá-se ao espaço entre
as experimentações contrastadas
de Dostoiévski em relação a Gógol,
pelas formas antagônicas e mascaradas que os personagens dos autores se formam, em tipos literários,
por exemplo, com nomes parecidos
e gestos operantes de movimentos
verbais, contrastes. Para Tinianov,
não há uma sucessão linear de
Gógol para Dostoiévski, que, por
muitas vezes, foi intitulado como
um “novo Gógol”; para o autor, o
que há, é apenas luta, combate sincrônico de materiais intra e extraliterários consonantes com objetos
paisagísticos. São máscaras verbais.
Em um dos trechos do texto “Dostoiévski e Gógol (Para uma teoria
da Paródia)”, o autor elabora sobre
a paródia em estilo, a seguinte proposição entre a preponderância de
Dostoiévski ao parodístico colocado
a partir de Gógol: “Isso é estilização,
ao invés de aderir, é brincar com o
estilo”; “Dostoievski usa os dispositivos de Gogol [...] Isso ajuda a
explicar o funcionamento da paródia de Gogol em Dostoievski: uma
estilização empreendida para atingir
um conjunto específico de objetivos torna-se uma paródia quando

esses objetivos não existem mais.”
(TINIANOV; 2019; 42), ou seja, o
texto tornou-se outro a partir de um
discurso de outrem, de uma luta.
Para a continuação do tema,
antes mapa terreno de ligações literárias que conceituação separada da
cultura, a estilização em sua proximidade com a paródia, para Tinianov, a questão se dá em camadas,
assim como a cultura, “a estilização
está próxima da paródia. Uma e
outra vivem uma vida dupla, além
da obra há um segundo plano estilizado ou parodiado” (TINIANOV;
2019; 31), um plano corrente com
aquilo que se dava entre Dostoievski e Gógol; e para a irrupção dos
planos, a continuação:
os dois planos devem ser
necessariamente discordantes, deslocados: a paródia de uma tragédia
será uma comédia (não importa
se exagerando o trágico ou substituindo cada um de seus elementos
pelo cômico); a paródia de uma
comédia pode ser uma tragédia.
(TINIANOV; 2019; 31)

correta a afirmação? Ela parece pelo
menos incompleta. Podemos ter,
por exemplo, uma tragédia como
paródia de outra tragédia. Basta
pensar no trágico da paródia que
há no Doutor Fausto de Thomas
Mann.”, em conflito às visões ou
não, o importante aqui é o contraste
entre os planos que o paródico e a
estilização, em proximidades limites, se dão – em tom parodístico
estilizado, em tom tradutório à estilização, em brincadeira.
Já no caso de Bakhtin, a paródia revela-se como antagonismo,
imitação burlesca de algo, gênero.
Daquilo que gargalha pela rua em
frenesi. De um conceito posto diferencialmente daquilo que Tinianov
assinalou pela evolução literária;
apesar do contraste, a explosão
paródica de Bakhtin tem em seu
bojo teórico a canalização popular
do carnavalizado, a vida e a festa
polifônica da igualdade provocadora do riso; no estampido do conceito, o rebaixamento dos signos à
matéria:

[..] é a paródia de registro
Schnaiderman vai de encon- essencialmente cômico, que revira o
tro com a afirmação, diz, “Será texto parodiado e nos dá o farsesco,
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o sexual, o coprológico, a grande
gargalhada das ruas e das praças,
o carnavalesco, a irrupção do riso,
a caçoada com os grandes temas,
a irreverência do espírito popular,
sua esfuziante alegria posta de lado
durante séculos pela cultura oficial.
(SCHNAIDERMAN; 2018)
É deste caldo que Bakhtin formula a sua teoria da carnavalização
em relação ao contexto da cultura
popular de François Rabelais na
Idade Média e no Renascimento,
num encontro entre as oposições,
o alto e o baixo, o oficial e o popular, na cultura que se apresenta pela
própria vivência da festa, num tom
paródico vivente. A paródia, como
antagonismo mascarado-revelador,
compõe o broto do riso em seu
panorama popular de acordo com
a concretude de cada território. Isso
também é brincar com o estilo; ao
invés do texto gráfico; a grafia do
cotidiano. E nesse caso, por onde
estamos, na América Latina, brinca-se com o estilo de antemão a
qualquer outra forma de linguagem,
pelo veio parodístico das ruas, do
humor contido na linguagem, palavra-folia a debater-se em dança

construtiva, de difícil enlace, mas de
fácil movimento perceptível, pelas
luzes e jardins contidos nos muros
e nas casas, telhas e paredes granuladas de tintura junto a dialogia das
vozes da cidade, dos ventos e sombras arbóreas na construção de um
caráter marchetado dos humores
concretos de um movimento que é
estético por excelência.
E assim partimos, na formação das múltiplas amalgamas de
uma textura parodística e tradutória, que passa pelos estilos e causos de uma interação camuflada
de movimentos e exposições de
passagens; imagem-palavra, signo
interativo tropical por excelência. À
continuação do conceito paródico...
Para Haroldo de Campos, a paródia
é vista com outros olhos; Schnaiderman também assinala essa proposta
após a exposição dos conceitos
paródicos em Bakhtin e Tinianov.
Há um quê mais abrangente na formulação paródica haroldiana, para
ele, “Paródia (...) não deve ser necessariamente entendida no sentido de
imitação burlesca, mas inclusive na
sua acepção etimológica do canto
paralelo”. Dessa forma, deixa-se o antagonismo estrito de lado
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– oficial/não oficial, tragédia/comédia – sem deixar de compor com os
aspectos ideológicos e históricos
do riso na Idade Média e Renascimento ou pelas máscaras verbais e
evoluções literárias em Tinianov;
há uma mútua inclusão – pois não
deve “necessariamente” ser entendido sob a forma do burlesco – o
conceito apenas expande-se em seu
paralelismo como forma de linguagem paródica, brinca com o estilo
de acordo com as camadas culturais, de acordo com cada textura
cotidiana colocada culturalmente
em função. Para o texto presente, é
mais importante a mútua inclusão
da paródia em cena cotidiana que o
debate conceitual dos limites (des)
postos da paródia em conceituação
e limites, já que a noção de fronteira
no continente faz-se pela infinita
miscelânea de tons e etnias que se
radicaram presentes ao território,
ou seja, sem fronteiras identitárias a
se comover com a mistura presente
nos objetos e gambiarras neurais
das linguagens do continente. Para
um exemplo simples, objeto que
tem a ver também com as incorporações feitas ao momento pré-modernista no Brasil em torno do

tema. Primeiramente, o conhecido
texto original do período romântico, “Canção do Exílio”, de Castro
Alves:
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá,
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais
flores,
Nossos bosques têm mais
vida,
Nossa vida mais amores.
Em seguida, o apanhamento em linguagem macarrônica
do poeta brasileiro nascido de pais
portugueses, Juó Bananère, ao pré-modernismo, numa espécie de captação verbal das camadas culturais
dos italianos verdureiros e vendedores de frutas à época da imigração italiana no Brasil, assim, “João
Bananeiro”, que escreve em seu processo de mescla cultural no arranjamento intuitivo daquilo que se via,
em parte, ao cotidiano da época,
num recorte barroco verborrágico
de expressão poética:

Migna terra tê parmeras,
Che ganta inzima o sabiá.
As aves che stó aqui,
Tambê tuttos sabi gorgeá.
A abobora celestia tambê,
Che tê lá na mia terra,
Tê moltos millió di strella
Che non tê na Ingraterra.
Os rios lá sô maise grandi
Dus rios di tuttas naçó;
I os matto si perde di vista,
Nu meio da imensidó.
Na migna terra tê parmeras
Dove ganta a galigna dangola;
Na migna terra tê o Vap’relli,
Chi só anda di gartolla.
E de paralelismos em paralelismos, a vivência do elemento
paródico em uma de suas funções
de linguagem, ou melhor, apenas o
dispositivo, aquilo que poderia ser
a partir do “canto paralelo”. Ao que
está, o poema, em seus arranjos literários de combate e festa, também
se faz um “canto paralelo”, “que seria
o fato de cantar ao lado, de cantar
fora do tom, ou numa outra voz, em
contracanto – em contraponto [...]
cantar num outro tom: deformar,
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portanto, ou transpor uma melodia” (GENETTE; 2010; 27). Para
a paródia de Canção do Exílio, a
importância de um ato deformador
contínuo no e pelo cotidiano, à um
idioma que não é nem o de saída, o
italiano, nem o de chegada, o português brasileiro; mas a conexão
fractal e sinuosa de um arranjo pré-verbal, pré-textual, materializado
em texto gráficovocoral a partir da
materialização de energias linguístico culturais ao cotidiano da época
de Bananère.
A linguagem então expande-se em seus códigos e a festa é
irrompida pelas letras encarnadas
deste português macarrônico de Juó
Bananère, ao mesmo tempo em que
as camadas explodem a vista textual
em um palimpsesto sem fim, que
ganha sempre novo sentido formador e transforma-se em outro,
refrata-se, torna-se um texto sem
a necessidade autoritária fundante
do texto primário, pois não é a
relação de apenas um texto, Canção do Exílio, com o outro, o de Juó
Bananère; e sim, a mútua inclusão
de códigos, neste último, que foram
incorporados ao texto macarrônico
italianizado de dialetos retirados

das consonâncias do código cultural da cidade em que o autor vivia,
objeto escritural paródico no trabalho de uma metalinguagem, é o
trabalho de um “nem dentro e não
fora” de Xuan Jue. Falamos a mais
do que o texto, algo além e aquém,
de uma brincadeira de mútua inclusão, modo de predizer, contido nos
meandros venosos da natureza em
seus canais metacomunicativos da
brincadeira como condição pré-verbal para a metalinguagem, e
não o contrário, a existência de um
canal verbal-comunicacional para
o advento da metacomunicação.
De modo que a paródia, em consonância com o seu caráter festivo,
inclui a brincadeira em seu jogo e,
paradoxalmente, a revela ao mesmo
tempo em que a oculta; “a brincadeira diz o que nega e nega o que
diz” (MASSUMI, 2014), como uma
expressão de mil folhas em finas
camadas à superfície do mundo;
que é essa interação textual continua em permeações constelares
culturais. Novamente, em outras
palavras, uma brincadeira fagocitária de signos.
Vamos ao que nos fala Brian
Massumi sobre o brincar animal

como um modo de frutificação da
linguagem, o que nos coloca também, homo sapiens, em jogo, como
um continuum animal plurivalente
de codificações: “A brincadeira animal cria condições para a linguagem. Sua ação metacomunicativa
constrói a base evolutiva para as
funções metalinguísticas que serão
a marca registrada da linguagem
humana, e o que a distingue de um
mero código”. E dada essa função da
brincadeira como um gesto vital da
linguagem, a estilização da forma
brincante em um gesto que não é de
luta e nem revelador da brincadeira,
assim como o elemento parodístico,
em um gesto análogo ao da luta e
da revelação do brincar. Falamos
de uma paródia animal em que nos
inscrevemos pelo caráter lúdico dos
signos vivos e não vivos, à citação
sobre a terceira margem do erótico
humoral animalesco, nos interstícios de uma textura paródica do
gesto brincante:
“Um filhote de lobo que
morde o colega de ninhada ao
brincar “diz”, pela forma com que
morde; “isto não é uma mordida”.
[..] A mordida de brincadeira que
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diz que não é uma mordida tem o
valor da ação análoga sem sua força
ou função. [...] Na brincadeira você
não morde, você mordisca. A diferença entre o morder e o mordiscar é o que abre a lacuna analógica
entre o combate e a brincadeira. É o
estilo do gesto que desfralda a diferença entre o gesto de brincadeira e
seu análogo na arena de combate.”
(MASSUMI; 2016; 16-7)
Da mesma forma, podemos
dizer sobre o texto paródico em
função ao vão performático que se
constrói: na paródia não se copia,
costura-se; ou, de outro modo,
traduz-se. Isto não é uma cópia; é
uma brincadeira. Portanto, o canto
paralelo ou a máscara verbal escolhida para o canto paródico, em
suas camadas em véus de quase
combate, além de outros textos
conjuntos na história da literatura,
está, primordialmente, a função e os
trejeitos da paisagem nos caminhos
refratados do texto, é primeiro um
deslocamento formal nascente que
uma variação de conteúdo estanque. Decerto, a paródia forma-se
por outra coisa, que não é o texto de
base, pois o texto basal nunca é um

só, já que há uma série de ligações
deste com outros e tantos, micélio
sincrônico diacrônico visto sob o
panorama da evolução literária;
conceito, aliás, citado por Eichembaum como uma colagem, pastiche,
ao que parodiamos aqui em relação
ao texto-conceito sobre a paródia:
A obra de arte é percebida
em relação com as outras obras de
arte e com ajuda de associações que
se fazem com elas... Não somente
o pastiche, mas toda obra de arte
é criada paralelamente e em oposição a um modelo qualquer. A nova
forma não aparece para exprimir
um novo conteúdo, mas para substituir a velha forma que já perdeu o
seu caráter estético (apud EICHEMBAUM: 1973, 18-9)
Dessa forma, o paródico textual não necessita do texto de base
para ser entendido ou comunicado,
é senão um outro panorama semiótico de relações em camadas culturais que contém o texto de início
em luta dançante, por assim dizer, já
que este texto inicial é sempre colocado numa linha sincrônico diacrônica deslocada da sucessão histórica

linear. Construção destrutiva textual. Um texto em suas relações
com outro sempre existe e coexiste
com as possibilidades paródicas do
mesmo. O texto paródico ao mesmo
tempo em que se revela, oculta-se,
torna-se uma terceira coisa e “nos
apresenta outra realidade, que não
é nem a do contexto, nem a do texto
literário original. É um discurso ficcional sobre o literário. É uma ficção
da ficção. Realiza artisticamente o
que outros tipos de crítica estabelecem cientificamente.”
E daqui caímos de chofre
para o terreno metalinguístico em
que paródia se forma – em trâmites tradutórios –, antes de tudo, ao
caráter de sua metalinguagem na
reificação dos fatos para a materialização verbal e semiótica das formações paródicas em suas texturas
de linguagem, assim como as condições pré-verbais contidas pelos
meandros da brincadeira. Vamos
ao relevo da mútua inclusão dos
conceitos quando colocados ao cotidiano estético dos signos em cachos
de complexidades. A paródia enreda-se pela tradução; faz-se estilizada
no todo cotidiano e dissemina-se
exponencialmente de acordo com
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os melindres linguísticos da contiguidade e similaridade, de forma a
comportar os conceitos de Tinianov,
Bakhtin e Haroldo de Campos, a
transportá-los por “mútua inclusão” ao presente debate do texto, a
textura paródica em seu elemento
cotidiano. De forma epistemológica,
para dizer de algum modo, não são
os conceitos sobre a paródia que
formam as ligações tradutórias do
cotidiano em suas inter-relações
parodísticas e estilizadas, e sim a
relação existente entre o cotidiano
como raiz multiplicadora dos signos aos conceitos paródicos que
foram propostos, mas só porque
foram propostos e lançados ao jogo
de análise; concretamente, a rua
cultural da efervescência factoide
cotidiana independe dos conceitos
paródicos para se fazerem valer ao
caos do humor e da volúpia dos
movimentos micro e macro da textura paródica que nos enlaça dia a
dia. Dessa forma, o mundo do riso
presente no mundo carnavalizado,
as séries e evoluções literárias em
consonâncias nos contrastes da infinita filigrana formadora de textos
e contextos na paisagem e os paralelismos em cantos e contracantos

se formam num bolo múltiplo de
inacabamento quando falamos do
paródico ao cotidiano cultural e
vice-versa. Uma grande costura em
brincadeira. Não porque são inacabados por insuficiência, mas porque
o inacabamento é um continuum
da presença estética do continente
latino-americano, ou seja, é pelo
paradoxo do inacabamento latino-americano que as coisas terminam
por se formarem e deformarem em
constante processo tradutório, e
paródico, já que falamos em linhas
síncrono-diacrônicas para a relação
imaginativa dos conceitos, ou seja,
a fronteira entre eles também se
costura pela impermanência. Para
Amálio Pinheiro, “não se trata de
acúmulo externo de informação
enciclopédica, mas de interconexão interno-externa dos materiais e
das linguagens”. A textura paródica
e a costura tradutória expandem-se
como linguagem micro de conexões
múltiplas, amálgama in-fronteiriço; ao que Amálio conclui: “Daí
que as noções de inacabamento,
instabilidade e não-ortogonalidade
estejam na base da constituição do
continente” (PINHEIRO; 2014;
34). E daqui partimos para outra

construção à episteme, a do objeto
erótico e lúdico na paisagem para
o fundante meio amalgamado no
signo vertiginoso basal – e barroco
– da América Latina, uma função
cognoscente dos trópicos.
O que nos leva a uma caminhada multidirecional para a constante voltagem trocada de uma
informação documentária e semântica, aquela que documenta um fato
empírico e a que emite um significado plausível a proposição do verdadeiro ou do falso (HAROLDO;
1992; 32), “o fermento biológico é
usado para o cozimento de pães”; e
disso, no traçado destas duas últimas para o advento da informação
estética, que “não pode ser codificada senão pela forma em que foi
transmitida”, a poesia e as artes,
por exemplo – “fala que fermenta”;
“Folias, a boca aberta por dentro do
chão, bebendo rios e a substância
das pedras, narina marinha, vejo
baleias...” (LEMINSKI; 2010; 18).
E disso, não somente as artes, mas
também conjunção passageira de
moléculas semióticas ao fato estético dos acontecimentos cotidianos
em suas falas brejeiras e embocaduras de textos-contextos, como a
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chuva latente nos carros de uma
avenida ou nos pixos em cada beiral e muro da cidade, misturados às
vozes e a cada signo em formação,
em grama fônica. O cotidiano é um
canal fermentador temporal, a todo
momento, de informações estéticas.
Por um folículo que ultrapassa feito
um portal a dicotomia entre o dentro e o fora dos textos e das coisas,
que amalgama a realidade para além
e aquém de seus signos ideológicos
e concretos, também pertencentes
a obra de arte e ao real, mas que,
como falésia metafórica, também é
mar altivo, erosão microfísica, partícula solar... Potente em revelar o
terceiro elemento de combinação e
variação em que pedra e mar e ar e
luz e sol se mesclam – do um mais
um igual a três, numa potência do
encontro – de mesmo modo com
a realidade, signo e obra de arte
na constituição do tecido matreiro
que falamos aqui, em paródia, pelos
conceitos lançados aqui na tauxia
das linguagens cotidianas e paródico tradutórias como princípio
construtivo da linguagem-paisagem entre o dentro e o fora através
dos signos estéticos traduzidos em
dialogia e correlação formigueira de

semioses.
Antes, à explicação do princípio construtivo para a após tradução de tal:
Tinianov caracteriza que o
estudo da arte literária comporta
duas dificuldades logo de imediato: 1) a do material usado, isto
é, a palavra; 2) a que advém do princípio de construção dessa arte. Para
Tinianov não existe a unidade e a
imutabilidade de uma obra; ao contrário, a “forma” só pode ser concebida sobre o seu aspecto dinâmico.
Este dinamismo na elaboração da
obra age através de um “princípio
construtivo”, por uma correlação e
integração entre os elementos que
a formam. Isto significa que nem
todos os aspectos que envolvem a
função da palavra se equivalem e
não é importante somente o resultado único da fusão e união desses
aspectos, mas sim o seu princípio
de construção e flutuação. (CORDEIRO; 1995; 33)
Dessa forma, numa colagem
mosaica para o continente latino-americano na proposta da paródia
em suas passagens para a tradução

no campo da cultura e vice-versa,
temos o princípio construtivo do
cotidiano, ou seja, os elementos
paródicos e tradutórios movidos
pelos acontecimentos estéticos dos
“recaimentos” – para uma refração
de Severo Sarduy – das ruas. Dessa
forma, a paródia e a tradução agem
como princípio construtivo do
cotidiano, já que para Tinianov, da
estilização para a paródia está dado
apenas um passo, a implementação
do cômico, ao que nos resta a elaboração: ao continente latino americano vive-se de um humor que
não é necessariamente farsesco,
mas lúdico, de favos combinatórios,
como uma brincadeira em uma planície de linguagens geológicas por
camadas assimétricas demandadas
por uma forma tradutora entre o
acontecimento estético da cultura
e o movimento enrolado do cotidiano até chegar-se a esta nascente
poética dos signos risonhos. Nas
palavras de Lótman ao arrolhar-se
pelo código de canal único semiosférico: “a estrutura da Semiosfera é
assimétrica. A assimetria encontra
a sua expressão pelas corredeiras
de traduções internas que se fazem
permeáveis por toda a espessura da
111

semiosfera. A tradução é um mecanismo de consciência primária.”
(LOTMAN; 2019)
E pelos processos tradutórios
em nossa volta, tem-se o retrato ou
a vívida paisagem – o principal
componente material caleidoscópico sinestésico linguístico para a
conjunção do 1 mais 1 igual a 3,
pela falange do encontro mestiço,
parente da mútua inclusão de Massumi, do recaimento de Sarduy, da
cultura em trepadeira de Pinheiro,
do protoplasma incorporativo de
Lezama e do estranhamento da
coisa em Clarice – do que existe nas
ligações entre as séries conscienciais
dos sujeitos e as proporções sentidas pelos sentidos das paisagens
mixórdias, misturadas. A paródia
em seu encontro com a tradução
também se faz em formação ao fato
cotidiano entre os átomos orais e os
carrascais de voz encharcados pelas
naturezas semióticas do continente,
numa mescla entre o inter e o extratextual, o intra e o extraliterário. O
dentro e o fora nas forças culturais
pelas colmeias de linguagem no
“mecanismo de consciência primária” citado por Lótman.
Assim, quanto a referência

deste “fora”, encontramos a diluição
da paisagem em barrancos e desbarrancos por nossos sentidos. São
avalanches tonais de indícios fundamentais do significado na passagem
para as suas insinuações flutuantes –
conceitos de Tinianov usados para
determinar que a palavra em seu
indício fundamental do significado
possui um matiz, e dessa característica, há também uma saturação
multifocal dialógica das explosões
fulcrais das derivações desses componentes matizados e saturados da
palavra, em flutuações polissêmicas e significantes –, dessa forma, à
teoria, quando penetrada na e pela
paisagem, explode-se pelos indícios
fundamentais do significado e suas
nuances lexicais cotidianas, em uma
correlação mútua entre ficção e realidade, pelo movimento atuante dos
signos e pré-signos; a paisagem torna-se o material textual da cultura,
elemento fulcral para discussão de
uma poiesis em continuum com as
coisas e a natureza, em eviscerações
conexo desconexas pela paisagem
em cada ritmo cultural; assim como
o verso em uma poesia, que é ritmado não por um problema que
se faz necessária a resolução, mas

pela formação de como perpetuar
o problema do ritmo através das
palavras-paisagens ou elementos
micropolíticos formadores do caldo
cultural integrante e integrador das
forças sígnicas da natureza. A paisagem nada mais é que um delicioso
problema de ritmo entre os dentros
e foras dos processos culturais.
Vamos a um último exemplo,
Lia de Itamaracá nos revela a importância do que está envolto, mas também do que está dentro nuclear em
nossas camadas de linguagem; diz
a compositora: “Eu me inspiro as
minhas letras na onda do mar. Eu
vou pra escrever minhas letras na
onda do mar, na praia. A onda vem
e apaga, e eu acendo, a onda vem e
apaga, e eu acendo... Quando ela vai
e que volta, a letra tá pronta.”, eis a
passagem desse interno-externo nos
processos de conhecimento entre os
abalroamentos do sujeito perante a
natureza. E mais uma vez, a brincadeira, aqui, em ondas e marolas...
Para a cultura em suas formações rochosas de paródias sinonímicas e traduções aliterantes, o
lúdico e a brincadeira são partes
componentes e fundantes do inacabamento molecular do continente
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em suas costuras paródicas, ou seja,
o lúdico também é um problema
rítmico perpetrado pela consciência primária tradutória que propôs
Lotman, no fazer de uma antropofagia nevrálgica no inacabamento
dos conceitos aqui falados, paródia
e tradução; assim como os objetos do lúdico, a palavra e o signo.
E daqui em diante, seguimos não
somente ao rastro paródico das coisas ao cotidiano, mas aos relevos da
tradução na tauxia de texturas de
linguagens rueiras gestuais e concretáveis, em todas as possibilidades
de formas aludidas pelo poder ser
de Wittgenstein.
E por aqui, um breve horizonte se abre...
Aos poucos, a paródia em seu
caldo mistura-se com os relevos tradutórios variados em cada socalco
cultural, vem-se a carnavalização
e o humor, o embate literário em
construções e destruições; o próprio
canto paralelo; e assim acabamos
pelo eterno inacabamento das coisas e dos conceitos quando falados
através do continente, desta palavra vertigem, entre uma melodia
principal vocalizada pela semiosfera e tonalizada pelas metáforas e

metonímias tropicanas saídas dos
poros latino-americanos, para continuarmos os conceitos em debate
de acordo com uma liberdade maior
do que as domesticações férreas de
um significado bruto e preso sem
qualquer desejos de imensidão
semiótica. O inacabamento é uma
constante primordial nos processos
de conhecimento culturais latino-americanos, uma nervura explosiva
do signo americano em seus voos
de complexidades.
Um breve horizonte se abre...
E por um mosaico de vozes,
não se fechará jamais.
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WALTER BENJAMIN AND
LEON TROTSKY
HELMUT DAHMER
VIENNA- ÁUSTRIA

T

(I)Parallel lives
rotsky1 was the son
of a Jewish-Ukrainian landowner
from the southern
Russian district of Cherson. The
twelve-year younger Benjamin2 was
the son of a wealthy German-Jewish
Berlin merchant. As “godless Jews”
(as Sigmund Freud described himself) they belonged to the social-revolutionary avant-garde of Diaspora
Jewry. Both tried to understand
their time and to make their insights public in order to change the
prevailing social relations. Both
saw literature as a form of historiography, both were important literary figures themselves and earned
their living as publishers. Benjamin
and Trotsky were just as interested
in psychoanalysis as they were in
French surrealism, which cannot
be imagined without Freud.
Trotsky became a professional
revolutionary, led two revolutions,
organized and commanded the Red
Army in 1918-1924, founded two
communist “Internationals” - the
Third one of 1919 and the Fourth
one of 1938 - and wrote about two
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hundred literary criticisms. Benjamin developed his critical theory
of history in a series of interpretations of important poets (such as
Hölderlin, Baudelaire and Brecht),
great storytellers (such as Goethe,
Leskow, Kafka and Proust) or of the
essays of the editor of the (Viennese) magazine Die Fackel (The
Torch), Karl Kraus.
Trotsky’s major works include
his autobiography (My Life, 1929),
the 1935 analysis of the Stalinist
Soviet Union (Revolution betrayed),
but above all his two-volume History of the Russian Revolution of
19173 , which appeared in German translation in the early 1930s
and which Benjamin, as he wrote,
“absorbed with breathless tension”.
Benjamin’s main work was dedicated to Charles Baudelaire, a “poet
in the age of high capitalism”. In
connection with the Baudelaire studies and translations, he elaborated
in the second half of the 1930s an
extensive study of Paris, the “capital of the 19th century”, which
remained fragmentary. From this
so-called „Passage Work“ Benjamin
hoped - as from his other literary

historical investigations – to get new
insights into his own, the disastrous
20th century. In connection with
his studies of 19th-century Paris,
he was particularly interested in
the early socialist Charles Fourier
and the revolutionary communist
Auguste Blanqui, of whom he wrote
that the “ore sound” of his name
had “shaken” the 19th century. As
far as Marx’s theory was concerned, he oriented himself above all
to the writings of the Hegelian Marxists Lukács, Korsch, Adorno and
Horkheimer, as well as to the specific Brechtian “materialism” as it has
been presented in Brecht’s poems,
plays and stories.
Trotsky had also become
acquainted with Marx’s theory
through the reading of a 19th century Hegelian Marxist, the Italian
Antonio Labriola⁴. While Trotsky
moved throughout his life in revolutionary circles and parties and, if
necessary, formed a one-man party,
Benjamin was as far removed from
political organizations as he was
from the literary cliques of his time.
Trotsky was a brilliant autodidact,
Benjamin a private scholar (or better: a „homme de lettres“) who did

not find access to the university and
perhaps did not want to find it.
Trotsky did not know Benjamin’s writings, and Benjamin was
neither a member of a communist
party, nor a “Trotskyist“. However,
he did not only read several of Trotsky’s various writings with constant
interest, but also the three volumes
published at the end of the twenties
under the name of the Romanian
narrator Panaϊt Istrati with analyses of left-wing oppositionists (Victor Serge, Boris Souvarine) on the
development of the Soviet Union or
Victor Serge’s documentary novel
(published in 1939) on the suppression of the Russian Left Opposition
(S’il est minuit dans le siècle).
We today perceive Trotsky
and Benjamin as socialist contemporaries with similar fates and
admire their historically informed
presence of mind in the first year of
the Second World War.
Trotsky had left the island of
Prinkipo in the Marmara-Sea in
July 1933 and then spent almost
two years in France before (at the
end of 1935) finding asylum first
in Norway and then, since 1937,
in Mexico. The two emigrés shared
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the French exile in 1933-35 without
coming into contact with each
other. Trotsky was reluctantly tolerated by the government and the
police, settled, supported by a few
political friends, from one insecure
place to another, always in search of
alternative asylum countries. Benjamin simultaneously relocated from
one makeshift Parisian shelter to
another, occasionally moving to San
Remo, Ibiza and Denmark, where
his friend Brecht had rented a house
on the island of Funen. Benjamin
was sickly and mostly in need of
money. Again and again he tried to
place his texts (if necessary under
a pseudonym) in the few German-language journals that still came
into question. His only means of
subsistence was a limited research
grant from the exiled Horkheimer
„Institute for Social Research“ in
New York, whose Zeitschrift für
Sozialforschung (Journal for social
research) published several of his
texts between 1934 and 1939. Trotsky’s Russian Opposition Bulletin
(Bjulleten Opposizii), published
1929-1941, and Horkheimer’s Zeitschrift für Sozialforschung (19321941) were the most important

political-sociological journals of
the 1930s.
The disastrous events of
the Thirties had shattered all hopes
of European socialist revolutions
that could have prevented a second
world war: Hitler’s victory without
a fight over the German workers’
movement and the denial of this
defeat by the Stalinized Comintern, the “Great Terror” in the Soviet
Union with the Moscow show trials
against the old Bolsheviks, the rapid
decline of the “People’s Front” in
France, the defeat of the Republicans in the Spanish Civil War and
Hitler’s European wars of conquest. The historian Karl Thieme,
with whom Benjamin corresponded since 1934, wrote to him on
January 25, 1940: “Whether you
can empathize with me, with what
relief of liberation I welcomed the
joint self-delivery of the two Totalitarianisms when the forthcoming
Hitler-Stalin Pact became known on
August 21?“ Benjamin’s answer: “I
understand only too well your sigh
of relief when the apocalyptic nightmare revealed itself in such a way.
We agree on that.”
Benjamin’s attempts to get to

the United States with the help of
the “Institute for Social Research”
encountered ever new difficulties.
After the outbreak of war in September 1939, Paris and France
became his traps. At first he was
interned as an “enemy alien” in an
internment camp until the end of
November 1939. Back in Paris, he
had only a good half year before the
Nazi Wehrmacht (on 14. 6. 1940)
occupied the city and he had to fly
with tens of thousands southwards,
via Lourdes to Marseilles, to escape
the men hunters of the Gestapo and
of the Vichy collaborator government. When he finally reached
Port Bou on the Spanish side of the
Pyrenees, he was denied the right to
travel into Spain and ended his life
in despair (on 27 September 1940).
By that time, Trotsky, on
whom Stalin’s killer gangs had opened a veritable chase since 1937,
was already dead since five weeks.
The agent Ramón Mercader had
crept into the fortified house in the
suburb of Coyoacán in the Mexican
capital as a friend of a secretary and
killed Trotsky backwards, when he
was reading a political article that
had been written by the murderer,
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who had asked him for his opinion.
Benjamin’s last text consists of
only 13 printed pages. He compiled and edited eighteen “Historical
Philosophical Theses” in Paris in the
first half of 1940. Different versions
of these theses he sent as the “legacy
of a beaten generation” to some of
his best friends (Th. W. Adorno, G.
Anders, H. Arendt, B. Brecht, G.
Scholem). The theme of these theses
was the pending revolution, namely
one that puts an end to the ruinous
“progress” as it comes about in the
social framework of exploitation
relationships, accumulating “rubble
upon rubble” and massacres upon
massacres. 1915, in the time of the
First World War, Rosa Luxemburg
had written that the “form of existence” of capitalism has been and
is an ongoing catastrophe. But the
leaders, ideologues and supporters
of the social-democratic reformist
and of the Stalinist communist parties were blindfolded by their stubborn optimism about progress.
1914, 1933 and 1939 - each time
they were surprised by the “events”
they had not expected. Benjamin
marked three fundamental errors
of these “left leaders”: their fatal

belief in progress, their simple-minded trust in their “mass backing”
and their “servile submission to an
uncontrollable apparatus” - “three
aspects of the same thing”. 5
Of the “classless society” he
said that it was by no means “the
ultimate goal of progress in history, but its so often unsuccessful
and finally brought about interruption.” There was a need for a radical change in the direction of social
evolution. While Marx had compared revolutions within the frame of
the railway-metaphoric of the 19th
century with “locomotives”, which
could accelerate the slow train of
social development, Benjamin,
half a century later, had in mind a
completely different function of the
revolutions: “Perhaps they are the
grip of the human race travelling
on this train after the emergency
brake.“ 6
Trotsky formulated his own
historical-philosophical theses, formulated in reaction to the beginning of the Second World War, in
his article “The USSR in War”, written on 25th of September 1939 (and
published in translation in January
1940 in the Journal of the German

Trotskyists in exile, Unser Wort
[„Our Word“] ⁷). In it, he called for
the defence of the state ownership
of the means of production in the
Soviet Union by means of an overthrow of Stalin’s despotism. He had
every hope that the international
working class would end the Second
World War through revolutions, as
it had rebelled in 1917/18 against
the nationalist slaughter of the First
World War.
The freedom of his thinking
enabled the great revolutionary
not only to look for the progressive development trends, but also
for the destructive counter-trends
that were effective in his present. In
1939/40 sociologists such as Bruno
Rizzi⁸ and Rudolf Hilferding (to
whom Friedrich Pollock and James
Burnham joined in 1941) had predicted that the legacy of capitalism
would not be socialism but a new,
totalitarian-bureaucratic social formation. For them, prototypes of this
new class society seemed to be Stalinist Russia, Mussolini‘s Italy, Hitler‘s
Germany and the New Deal-America of F. D. Roosevelt. Trotsky considered this variant of development
unlikely, but he wrote:
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“If, however, it is conceded
that the present war will provoke
not revolution but a decline of the
proletariat, then there remains another alternative: the further decay
of monopoly capitalism, its further
fusion with the state and the replacement of democracy wherever
it still remained by a totalitarian
regime. […] An analogous result
might occur in the event that the
proletariat of advanced capitalist
countries, having conquered power,
should prove incapable of holding it
and surrender it, as in the USSR, to
a privileged bureaucracy. Then we
would be compelled to acknowledge that the reason for the bureaucratic relapse is rooted not in the
backwardness of the country and
not in the imperialist environment
but in the congenital incapacity of
the proletariat to become a ruling
class. […] If the world proletariat
should actually prove incapable of
fulfilling the mission placed upon
it by the course of development,
nothing else would remain except
to recognize that the socialist program, based on the internal contradictions of capitalist society, ended
as a Utopia.”

But what would be the task
of revolutionaries if this unlikely,
but not unimaginable development
into an Orwellian superstate should
occur? Trotsky: “It is self-evident
that a new >minimum< program
would be required – for the defence
of the interests of the slaves of the
totalitarian bureaucratic society.”⁹
(II)Analogies in history
Benjamin had read Trotsky’s brochure Where is Britain
Going? before his trip to Moscow
in the winter of 1926/27. The question that arises with regard to this
Trotsky text (on the prospects for
Britain’s further development) and
with regard to the revolutionary’s
later books and pamphlets, which
Benjamin held in high esteem, is
what really fascinated him about it.
Beyond parallel interests and a similar political orientation, what was
the relationship (or “affinity”) often
noted between the two historians?
Benjamin wrote two essays
on the theory of language. The conception of the second one coincided
with the resumption of his reading
of Trotsky’s story of the Russian
Revolution, he had begun with in
the previous year, at his first stay on

the isle of Ibiza. In the meantime
also the second volume, the history
of the “October Revolution”, had
been published. Benjamin wrote
to his friend Gretel Karplus, the
later wife of Adorno, still living in
Berlin: Trotsky’s “Mastery” perhaps
is demonstrated in this volume
even more than in the first (on the
“February Revolution”). Benjamin’s
reformulation of his own language
theory went hand in hand with his
reading of Trotsky’s masterpiece.
This coincidence was momentous,
for the specific feature of Trotsky’s
historiography was just the discovery and the political use of historical analogies. Trotsky thought
consistently in such analogies, one
could also say that he lived in them.
The recognition of a return, if not
of the same, then of a similarity to
the past in the present - in politics
as well as in psychoanalysis - opens
up a chance to break the “repetition
constraint“ (Freud). More developed productive forces (of which the
wage-working class itself is the decisive one) make it possible to correct
“mistakes” that were still “inevitable” in the remembered past, and to
return to half-forgotten attempts at
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a solution. What under earlier circumstances still has been doomed
to failure (as “utopian”) perhaps in
the present situation could have better chances of success.
The need for orientation is
the motive for the search for something comparable in the past of the
individual biography and in the past
history of the classes. Such a search
makes the seeker, if he is lucky,
clairvoyant for a (previously) hidden connection of his present with a
certain past; it offers to him a “déjà-vu” or “déjà-vécu” experience. And
this experience is the germ of the
suspicion that similar calamities
preceded the current one already
in the past. Whether the presumed
analogy of past and present is misleading or valid, to what extent it
illuminates the present or deceives
the historian, can of course only
be determined if the presumption
is checked against the historical
material. Only in the attempt to
make plausible the seemingly striking comparison (it may be private
or in public debate) – only in the
attempt to prove its “evidence” the difference between past and
present becomes recognizable, and

that means: we become aware of
the unrepeatable and the incomparable. Only when we have worked
out exactly what they differ in – und
what may block the comparison –,
only then the realistically relativized analogy may prove to be what
Benjamin and Trotsky saw in it: an
exquisite organon of the knowledge
of history and the present.
The fascination with which
Benjamin read Trotsky’s writings
was based on precisely this affinity.
Benjamin, the author of the “Doctrine of the Similar” encountered a
grandiose historical explication of
his own considerations in Trotsky’s
“mighty peasant novel” (as Benjamin paraphrased Trotsky’s story of
the revolution with regard to a possible Gestapo-censorship).
In view of the onset of the
catastrophe of the Second World
War, Benjamin wrote that the task
of a materialist historian is to find
and to update long-forgotten possibilities of action in the history of
the oppressed in order to find a way
out of the labyrinth of the present.
In Trotsky’s essay on the
future evolution of Britain Benjamin read (in 1926):

“The British social crisis of
the seventeenth-century combines
in itself features of the German
Reformation of the sixteenth century with features of the French
Revolution of the eighteenth century. […] In Cromwell Luther joins
hands with Robespierre.” “For one
era Oliver Cromwell, and for another, Robespierre expressed the
historically progressive tendencies
of the development of bourgeois
society.” “Cromwell built not only
an army but also a party, - his army
was to some extent an armed party,
and herein precisely lay its strength.” “It can be with some justice
said that Lenin is the proletarian
twentieth-century Cromwell.”10
*
In the thirties of the last century, the exiled German-Jewish
Marxist intellectuals gathered
around Max Horkheimer avoided
even mentioning Trotsky, his writings, and his organizations. Only
Benjamin, Siegfried Kracauer – the
film theoretician11 – and Th. W.
Adorno12 occasionally dispensed
with this strategy of silence dictated
by the interest of self-preservation
in times, when not only their group
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was under permanent surveillance
of the American secret police , but
the killers of Stalin’s GPU were hunting Marxist dissidents all over the
world.
NOTAS
* Lecture at the „House of
Literature” in Lima on 11 January
2019.
1. Deutscher, Isaac (19541963): Trotsky, vol. I-III. Oxford
(Oxford University Press).
2. Brodersen, Momme
(1990): Walter Benjamin: A Biography. London, New York (Verso)
1998.
3. Trotski, León (2017): Historia de la Revolución rusa. (Traducción de Andreu Nin & Emilio
Ayllón.) Madrid (Capitán Swing).
4. Labriola, Antonio (1896):
The Materialist Conception of History. New York (Monthly Review
Press), 1966.
5. Benjamin [1940]: „Über
den Begriff der Geschichte.“ [„On
the concept of history.“] Thesis X.
Gesammelte Schriften [„Collected Papers“], vol. I.2, Frankfurt
(Suhrkamp) 1974), p. 691-704; quotation. p. 698.

6. Benjamin [1940]: „Über
den Begriff der Geschichte“; Thesis XVII. Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe [Complete
Critical Edition], vol. 19, Frankfurt
(Suhrkamp) 2010, p. 152.
7. Unser Wort, Nr. 99, January 1940, p. 2-4.
8. Rizzi, Bruno (1939): The
Bureaucratization of the World.
(Part I.) New York (The Free Press),
1985.
9. Trotsky, Leon (1939): „The
USSR in War“ (25 September 1939).
In: Trotsky (1942): In Defense of
Marxism. (Against the petty-bourgeois opposition.) New York (Pioneer Publishers), 1964, p. 3-21; quotations on page 9.
10. Trotsky (1925): Where is
Britain going? In: Trotsky’s Writings
on Britain, vol. 2, London (New
Park Publications) 1974; chapter
VI, quotations on pages 92, 86, 90
and 86.
11. Kracauer, Siegfried
(1947): From Caligari to Hitler.
A Psychological History of the
German Film. Princeton (Princeton University Press). – Kracauer (1960): Theory of Film. The
Redemption of physical Reality.

New York (Oxford University
Press).
12. Adorno (1966): Negative
dialectics. New York (The Continuum Publ. Comp.) 2007. – Adorno
(1970): Aesthetic Theory. London,
New York (Continuum) 1997.
13. Cf. Rubin, Adrew N.
(2012): Archives of Authority.
Empire, Culture, and the Cold War.
Princeton (Princeton University
Press), chapter 4 (“Archives of Critical Theory”).
14. Cf. Dahmer, H. (2019):
Freud, Trotzki und der Horkheimer-Kreis. [„Freud, Trotsky and
the intellectual circle around Max
Horkheimer.“] Part II. Münster
(Westfälisches Dampfboot).

128

129

130

131

132

133

PRIVACIDADE HACKEADA E
AS ELEIÇÕES NO BRASIL
ARTUR SANTOS

Dado, dado, dado

N

essa semana de 1
de maio provavelmente fiquei
8 horas mexendo
no celular; o que é muito tempo. São
oito horas de dados que eu forneci.
Oito horas ininterruptas de informação sobre coisas das quais apenas
uma fração eu reconheço que forneci. Quantas vezes eu revi o vídeo
do instagram, quantas vezes escrevi
errado a palavra “semana” ou quantos segundos eu fiquei rindo de um
meme - quem sabe o que é usado ou
o que não é - ; se tinham dúvidas,
agora não restam: tudo isso é dado.
Atualmente, dado não é só
informação; passamos do tempo no
qual a informação era um material
bruto e temporariamente imutável.
Talvez pelas condições da mídia
(antes analógica) e pelo estágio iniciante de uma globalização técnico,
científica informacional, isso tenha
sido uma realidade. Comprovadamente não mais.
Essa guinada da informação
bruta para o dado inteligente se fez
possível com a transformação das
mídias de seu formato analógico

ao digital e, mesmo durante este
processo, foi possível notar que as
coisas estavam mudando.
Parece que a informação
sofreu uma abstração, um distanciamento da forma, uma fusão (no
termo químico para disfarçar a referência a Bauman); uma passagem da
Informação enquanto informação
propriamente dita para informação
enquanto dado - ou informação
enquanto dado bruto para informação enquanto dado inteligente.
Para ilustrar a condição de
informação enquanto informação
propriamente dita, posso invocar Charlie Chaplin em “Tempos
Modernos” associando esta ao
fordismo.
O fordismo é a representação industrial da informação como
material bruto. Era produzida para
depois ser consumida, não havia
sobreposição da demanda sobre a
oferta e não estava tão disseminada
à população. A produção era rígida
e metódica: Chaplin não fica automaticamente apertando parafusos,
mesmo quando fora da fábrica, sem
motivos.
Durante a Guerra Fria, entretanto, há o início de uma mudança
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do eixo de produção informacional
e esta também pode ser exemplificada pelo modelo de produção iniciado na década de 70.
O toyotismo, criado no japão,
proporciona uma mudança na hierarquia entre oferta e demanda.
Nele, há a concepção do “on
demand” e do “just in time”, uma
produção - agora cada vez mais
conectada com as necessidades do
mercado - estimulada pela quantidade de demanda fazendo com
que o problema a ser solucionado
passe a ser o consumo, e não mais
a produção (como era o caso no
fordismo).
Trazendo agora para o mundo
da informação, pode-se traduzir
esses exemplos nas diferenças entre
jornais e revistas. O problema do
jornal não é o seu consumo, mas sua
produção, ao passo que o problema
da revista é o seu consumo, não a
produção. Cada vez mais, mais coisas passam a se tornar dados que
suprem a produção destes meios de
informação; existem muitas mais
revistas do que jornais.
Agora, podemos concluir que
o problema que citei acima (consumo) não foi muito difícil de ser

solucionado, não? Não sei nem se
há necessidade de discorrer muito
sobre o assunto, mas acho que sabemos que não somos mais movidos
por necessidade, mas sim por desejos e fetiches generalizados (e isso
já basta).
Neste ponto, entretanto, não
temos ainda a informação puramente como dados inteligentes, há
ainda uma certa fixação desta com
a matéria, com o mundo físico. Em
1970, as mídias continuavam analógicas, mas algo estava começando
a mudar e os CyberPunks inspirados pelos Georges Orwells estavam
começando a montar seu cânone
de futurismo despótico vigilante e
digital.
Voltando às revistas do toyotismo, é necessário o desenvolvimento da noção de segmentação
que essa guinada introduziu no
público consumidor/leitor. Com
o “just in time” e o “on demand”,
como já disse antes, o problema a
ser resolvido se tornou o consumo
e a solução dada envolve a mencionada segmentação do público
consumidor.
Passaram a existir diferentes
tribos de consumo, grupos com

desejos e comportamentos semelhantes que, agora que a produção
existia em função da demanda, passaram a ter produtos que correspondiam a tais características.
Passaram, também, a existir
diferentes tipos de assuntos veiculados em revistas que antes não existiam nos jornais: há cada vez mais
a expansão do que é considerado
dado pois há cada vez mais informações consideradas relevantes que
fornecem material para circulação
de textos em veículos midiáticos.
A doideira
A doideira começa daí para
frente; a partir de então passou a
existir mais informação do que se
pode consumir; as mídias passaram
da fase analógica e foram à fase digital (também chamada de mídia terciária) na qual toda a informação se
encontra no mesmo código binário,
não há mais distinção entre o som e
a imagem e o dado inteligente passa
a compor da composição à própria
emissão da mídia.
Naturalmente, o processo
de digitalização das mídias afeta a
esfera pública e, também, não deixa
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de ser afetado por ela. Quando o
mundo digital é criado, carrega
consigo as características e valores
morais da sociedade que o criou
- assumir que todos os problemas
advindos deste novo mundo são
originados apenas pela tecnologia
é, segundo Richard Miskolci em
seu livro “Batalhas Morais”, além de
leviano, cair em um determinismo
digital.
Quando digo que a mídia
terciária afeta a esfera pública, não
posso deixar de exemplificar como
e por quais meios o faz. Acho, também, que assim como as “revistas
do toyotismo”, aquela representa
mudanças dentro do próprio funcionamento do sistema capitalista e
de suas instituições (como a democracia, por exemplo).
Esta trouxe à esfera pública
a consolidação do juízo de valor
sobre as questões públicas - a valorização do “indivíduo-perfil”, a
superioridade do reconhecimento
midiático sobre o político, a visibilidade individualizante, o georreferenciamento, o algoritmo - ; ao
capitalismo, a vigilância. Trouxe o
impulso anti institucional e antipartidário e os perfis psicométricos à

democracia; basicamente, reformou
a antiga e analógica esfera pública e
a transformou em sua nova versão
técnico midiatizada. E, por fim, à
política, a impossibilidade de ser
realizada em sua plenitude em um
Estado de Direito.
Como diria Jack, O Estripador: vamos por partes
A consolidação do juízo de
valor sobre as questões públicas não
existe apenas no mundo digital, mas
neste está bem presente. É com essa
consolidação que se pode entender
o incentivo à luta pelos próprios
interesses de maneira completamente particular a cada pesso…
ops, usuário.
A valorização do “indivíduo
perfil” também não foge disso: há,
dentro do mundo digital assim
como no neoliberalismo que o
criou, um imenso incentivo à individualidade e à descrença com mediações presentes no processo político.
Além disso, a mescla de identidades
com os perfis é de extrema importância para este mundo; não se sabe
mais diferenciar quem é quem, não
se sabe diferenciar a pessoa de seu

avatar, de sua representação digital
- seu usuário. Para um usuário, o
reconhecimento midiático é superior ao político (em outras palavras,
o juízo de valor é superior às questões públicas).
Quanto ao conceito contraditório de “visibilidade individualizante”, este também trata da indução
ao comportamento de construção
de “perfis que se confundem com
identidades” e da influência que
estes sofrem para competirem
entre si buscando reconhecimento
midiático tão estimado pela técnico
midiatização da esfera pública. É
possível, entretanto, mergulhar em
águas mais profundas do digital.
Falar de Georreferenciamento
e de Algoritmo é, por exemplo,
entrar nessas águas mais profundas
do mundo digital. Falar de Georreferenciamento e de Algoritmo é
lembrar que todos os avanços tecnológicos do último século foram
pensados para sanar questões de
guerra, para serem utilizados como
armas.
A rapidez da internet, a transferência de dados por ela realizada,
o mapeamento de áreas inimigas…
motivações envolvidas no processo
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de guerra não faltam para compreendermos a origem de todos esses
avanços hoje constantemente presentes na nossa vida.
A pergunta que deve ser feita
é: algo mudou? Há uma mudança
no que motiva as pessoas detentoras de tais técnicas ao aplicá-las e
forçá-las às nossas vidas?
Não podemos entrar em um
novo estabelecimento que recebemos uma mensagem singela do
Google Maps: O que achou da lanchonete…?; ou mesmo ver o início
de um novo mês que recebemos o
“Acompanhe seu mês de…”. Recebo
tais mensagens (e tenho tais dados
recolhidos de mim) por ser legal
lembrar para onde fui, ou por tudo
isso servir para alguém?
O georreferenciamento acaba
transpondo o mundo real ao domínio binário da mídia terciária com
dados que nós mesmos fornecemos.
O melhor exemplo disso é o do app
Pokemon Go, lançado em 2016.
Este foi o laboratório de uma
ferramenta de monitoramento e
vigilância que transpôs o conceito
virtual de click through (no qual há
o convencimento feito pelo site para
que você clique em alguma aba ou

propaganda) para o então inédito
foot fall (composto por nódulos de
atração que convenciam pessoas a
entrarem em estabelecimentos e,
consequentemente, consumirem o
que este tem a lhes oferecer) feito no
joguinho pelo investimento de cada
estabelecimento na compra VIRTUAL de pokémons que ficavam
dentro dos domínios de cada loja
atraindo potenciais consumidores.
Com esse jogo, não decidimos nem
sequer para onde andamos.
Com isso concluo: não, o
Pokémon não estava com fome,
ele estava no McDonald ‘s não por
ter cruzado a rua, mas por ter sido
metodicamente colocado ali para
que você até lá fosse.
Com o exemplo do McDonalds fica fácil responder à pergunta
feita um pouco acima (a que enuncia: algo mudou? Há uma mudança
no que motiva as pessoas detentoras de tais técnicas ao aplicá-las e
forçá-las às nossas vidas?). Sim,
algo mudou. Sim, as motivações
sofreram mudanças; passaram da
Guerra e foram ao Consumo. Essa
mudança inaugurou o que Shoshana
Zuboff chama de Capitalismo de
Vigilância.

Primeiramente, o termo
“Vigilância” não é sensacionalisticamente adicionado ao termo
Capitalismo; é baseado na característica de extração de informações
realizada por mecanismos escondidos que funcionam fora - por tanto
teoricamente não ilegalmente - da
nossa consciência. Shoshana sintetiza essa característica às “Relações
sociais do espelho de sentido único”,
na qual não estamos cientes de tudo
o que fornecemos.
Para o Capitalismo de Vigilância, os dados são mais valiosos
que o petróleo e aqueles, como antes
o combustível fóssil, são extraídos
de uma matriz natural (antes da
própria natureza) que agora são as
próprias experiências humanas.
O Capitalismo de Vigilância
tem a autoridade de decidir as esferas do conhecimento, da autoridade
e do poder. Ele decide quem sabe
(conhecimento), quem decide quem
sabe (autoridade) e quem decide
quem decide quem sabe (poder)
tudo à base do quão profundo é o
conhecimento das ferramentas que
utiliza para nos vigiar.
Uma das questões mais
intrigantes deste sistema de
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fornecimento de dados é que nós,
enquanto fornecedores, não pagamos nada; temos a falsa concepção de liberdade. Não pagamos,
por tanto, por sermos nós - nossas
informações, nossos sentimentos,
comportamentos e gostos - o que
se é vendido.
Lembra dos cyberpunks inspirados por Georges Orwells que
mencionei antes? Eles achavam que
a gente saberia quando está sendo
vigiado, não pensaram na abstração. Parece um jogo de esquizofrenia desfocada, não sei o que, como,
quando, quanto e onde, só sei por
que me vigiam: para este capitalismo, sou, você é, mercadoria.
O Algoritmo também é um
referencial que não pode ficar de
fora; tem dimensões inimagináveis. O Georreferenciamento fornece dados ao algoritmo; o tempo
de tela que você passa ao celular, o
seu encontro marcado com o gatinho da sala para amanhã às 18hrs
perto do metrô Praça da Árvore, o
assunto comentado em uma conversa despreocupada com sua tia,
coisas que não sei nem enunciar pois não sei efetivamente o limite
dessas informações recolhidas pelo

digital - alimentam o algoritmo.
São extraídas de você (perfil) as experiências de seu dia, de
sua semana, de seu mês para que
se tornem alimento ao algoritmo.
Este trabalha não só com os dados
(ou seja, parte que conseguimos
imaginar como existente), mas
com o excedente de dados, com o
que fornecemos e não sabemos que
estamos fornecendo. O intrigante
dessa característica é que desde o
início essa ferramenta se propôs a
isso; era, desde o início, parte da
estratégia, não foi consolidada por
um acidente de percurso. A própria Google, por exemplo, em 2001
divulgou que se estivesse dentro
de uma categoria estaria dentro da
informação pessoal.
Sabe quando você pesquisa
muito sobre um assunto na internet e passa a receber apenas coisas
semelhantes àquele? Ou quando sem
querer menciona que quer comprar
um aspirador de pó novo e recebe,
no mesmo dia, propagandas de aspiradores de pó (caso que já ocorreu
comigo) e parece que é tudo coincidência? Então; aí estão atuando
as forças do Algoritmo. Contudo,
não é só isso. Nada é coincidência.

O intrigante destas forças é
que não funcionam aleatoriamente.
Às vezes fazem parecer que dão a
todas as informações a mesma
conexão com outras, dão a entender a noção de que para todos os
assuntos são fornecidos assuntos
semelhantes de maneira semelhante, concepção que está longe de
ser a realidade.
Estudos realizados pelo pesquisador Jonas Kaiser - associado ao Instituto Humboldt para Internet e Sociedade e
filiado ao Centro Berkman Klein
para Internet e Sociedade em Harvard - acerca do comportamento
algorítmico de uma das redes mais
utilizadas no mundo o youtube
(utilizado por mais de 42% de brasileiros para obtenção de notícias),
comprovaram que diferentes assuntos recebem diferentes estímulos do
algoritmo e que principalmente a
produção de conteúdo da direita e
da extrema direita está mais propícia a ser interligada. Como assim?
Neste estudo, traços de recomendação de vídeos desenhados e
analisados em centenas de acessos
por dezenas de contas diferentes
(criadas para o experimento e disfarçadas por VPN) comprovaram
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que materiais de extrema direita
- como apologias ao nazismo e
teorias da conspiração - são mais
facilmente associados a assuntos de
uma direita moderada (ou mesmo
centro direita) do que, por exemplo,
um assunto de esquerda moderada
a um do centro.
Há a interligação, a aglomeração digital de “bolhas exército”
(para citar novamente Richard
Miskolci) de assuntos de direita de
forma muito mais efetiva do que os
de esquerda; você está muito mais
próxima de ter como recomendação um vídeo nazista do que está de
receber um vídeo do Buenas Ideias,
quem dirá da Tese Onze.
Percebeu o que aconteceu?
Há mais um pulo do gato no mundo
digital. Lembra que, com o exemplo
do McDonalds, argumentei que a
tecnologia tinha passado do âmbito
da Guerra para o Comercial? Agora
consegue me dizer aonde está? Foi
parar dentro da Política. (Adiciono,
meio profeticamente, que, se a
guerra é extensão da política, provavelmente veremos novas tecnologias
emergindo em tais contextos e que
eu não sei quando esse ciclo pode
acabar socorro e agora… enfim,

voltemos ao texto).
Entramos na política
Agora que entramos em política, há coisas das quais não posso
deixar de falar. Não posso deixar
de falar da Cambridge Analytica
e de sua interferência nas eleições
dos Estados Unidos de 2016 e no
processo do Brexit do Reino Unido.
Não posso, também, ignorar o
momento decisivo que afirmou as
redes sociais como patentes hegemônicas na política brasileira: as
Jornadas de Junho de 2013.
A Cambridge Analytica foi
uma empresa criada em 2013 que
trabalhava com a coleta de dados e
a utilização destes para realizar processos eleitorais. Era contratada por
diferentes partidos em diferentes
locais do mundo para que fizesse a
campanha destes antes e durante as
eleições. Foi, inclusive, o fator decisivo da vitória de Donald Trump
nas eleições de 2016 e do processo
do Brexit na Inglaterra.
Para se ter uma ideia de
dimensões, tinha acesso aos dados
de 87 milhões de usuários do Facebook sem permissão; afirmou,

também, que 2,2 bilhões de usuários TALVEZ - ou em inglês, allegedly - tenham tido seus respectivos
perfis comprometidos. Alegava ter
3 mil pontos de informação sobre
qualquer eleitor estadunidense na
época. As dimensões são enormes
(inclusive, colocar números pouco
nos ajuda a entender de tão grandes
que são), mas, como agia?
Em momentos de uso da
mencionada rede social, eventualmente pessoas recebiam perguntas e “quizes” divertidos acerca do
próprio comportamento; coisas do
tipo: “você gosta de ser deixado
quieto?” ou mesmo “você é fácil de
convencer?”. (Agora que você está
lendo este texto e se informando
do estado de vigilância sob o qual
estamos, consegue perceber o que
essas perguntas fazem, não?) Estão
coletando dados, ou melhor, estão
coletando os 3 mil pontos de informação que afirmaram ter sobre cada
perfil eleitor.
Bom, com os 3 mil pontos
de informação que detinha sobre
CADA (perfil) ELEITOR ESTADUNIDENSE, foi possível agrupar
todos estes em grupos comportamentais - também chamados de
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Perfis Psicométricos - distintos
baseados na possibilidade de serem
ou não convencidos (ou coagidos) a
votar no Trump.
Existia o grupo dos que dificilmente seriam convencidos, os
convencidos de que Trump era um
incompetente. Para esses, propagandas não eram enviadas com tanta
frequência pois seria um desperdício de recursos. O grupo de convencidos a votar no Trump recebia
uma quantidade considerável de
propagandas mas, o truco - o zap,
a canastra, a batida - da Cambridge
Analytica eram os perfis indecisos
e “facilmente” convencidos.
Para estes, o esforço era total.
Propagandas tendenciosas que
angariavam a raiva de cada perfil eram mandadas quase que por
spam para estes eleitores que, por
terem INFORMADO que são fáceis
de serem convencidos, vão, lentamente, sendo de fato convencidos a
votar no Trump. Foram estes votos
que ganharam a eleição de 2016 nos
Estados Unidos.
É interessante adicionar que,
para estes algoritmos e empresas de mineração de dados, tudo
não passa de códigos binários de

probabilidades e perfis manipuláveis; digo isso para explicitar que
o Modus Operandi delas é sempre
o mesmo: foi o mesmo durante o
Brexit na Inglaterra e o mesmo
durante as eleições presidenciais
de Trinidad e Tobago. Outro fator
comum? Eles sempre ganham.
Brasil: 20.13
Agora, vamos ao Brasil de
2013. As Jornadas de Junho, como já
disse, introduziram as redes sociais
como marcas hegemônicas na atuação política; instalaram um novo
regime nas relações deste campo.
Iniciadas com a insatisfação da população em relação ao
aumento dos preços e das taxas de
transporte, as Jornadas de Junho,
encabeçadas pelo povo e por projetos como o Movimento Passe Livre,
foram a primeira manifestação no
Brasil a ter como fator estrutural
as redes sociais. Postagens, grupos,
comunidades, mensagens, memes
no Facebook foram feitos, criados e
enviados durante este período para
tratar das manifestações e agora
sabemos que tudo isso forneceu
dados ao Algoritmo. Acabaram

moldando a política de hoje.
Por terem sido muito veiculadas no Facebook, acabaram afetando o mundo digital que, por sua
vez, acabou afetando-as também.
A visualização deste ciclo também
é importante para o compreendimento do assunto, então vamos
lá: Primeiro, a esfera pública cria o
mundo digital com as características já presentes nela. Em seguida,
por criar o mundo digital e estar
conectada a ele, acaba fornecendo
dados que o permitem se modificar
de acordo com tais estímulos externos. Por último, há o movimento no
qual o mundo digital reformula a
esfera pública e a transforma em sua
versão atualizada: a esfera pública
técnico midiatizada.
Neste último movimento de
reformulação acima mencionado,
perfis começaram a se valer de princípios morais e não políticos, as
pessoas passaram a ficar descrentes com as mediações e burocracias
de instituições e partidos e, naturalmente, o mundo digital afetou
a esfera pública criando impulsos
Anti Institucionais e Anti Partidários presentes na política até os dias
de hoje.
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A sátira e a paródia de memes
utilizada neste período também
permeia o mundo político atual
brasileiro e continua a despolitizar
o pensamento político e a esfera
pública no Brasil.
A questão é que agora você
sabe que o algoritmo não funciona
de maneira equivalente para todos
os lados da moeda, você sabe que
as aglutinações de assuntos dentro
das redes podem ser tendenciosas e
que o mundo digital afeta o mundo
material. A exemplo do Youtube,
como saberemos se os algoritmos
de outras redes sociais não funcionam da mesma forma? Não estamos
autorizados a saber, não sabemos
nem o que ou aonde procurar.
Brasil: 2022

Cheguei, finalmente, ao Brasil de hoje em dia. Depois de traçar
um caminho sobre as mudanças
da informação, sobre os veículos
midiáticos, as mídias terceirizadas, a esfera pública, o Capitalismo
de Vigilância, o Algoritmo, e,

principalmente, a transição do uso
da tecnologia do mundo da guerra
ao campo político, conseguiremos
ter uma ideia do como tudo isso
afeta as direções das eleições no
Brasil.
“Destacam-se as campanhas
que sabem utilizar melhor as redes
sociais”, ou assim eu pensava antes
de saber que o algoritmo era tendencioso. Essa tendenciosidade do
algoritmo realmente me surpreendeu… por muito tempo eu achei
que produtores de informação da
direita haviam aprendido a como
se valer dele para prevalecer nas
redes sociais e, inocente, não sabia
que o algoritmo servia a eles! Uma
fortuna de dimensões e consequências incalculáveis.
Acima coloquei algumas fotos
e textos que recebi após entrar em
grupos de direita no Whatsapp uma das principais redes de disseminação de notícias falsas no pais.
A do centro representa a sátira que
mencionei na parte sobre as Jornadas de Junho; já as outras duas contém o impulso de envolvimento e
engajamento das emoções do eleitorado (do Bolsonaro, no caso), além
de notícias tendenciosamente falsas.

Todas, entretanto, fazem parte do
bombardeamento de mensagens
enquanto tática para a desinformação em massa utilizada desde 2018
pela campanha de Bolsonaro.
Propagandas no Facebook,
mensagens no Whatsapp (que inclusive agora faz parte do grupo facebook e que ainda não sei como um
algoritmo alimenta o outro), memes
do Instagram e grupos do Telegram
são ferramentas utilizadas para estimular a descrença das pessoas com
mediações políticas, aumentar a
satirização da política, aglutinar a
direita a quantidades incalculáveis
de assuntos, reduzir personalidades
a perfis e afetar a esfera pública agora técnico midiatizada.
Agora pergunto: há democracia com todos esses fatores em
jogo? Segundo Brittany Keiser ex-diretora de desenvolvimento de
negócios da Cambridge Analytica
- sim, é possível. (Só para te lembrar caso tenha esquecido, cambridge analytica é aquela empresa
que admitiu ter 3 mil pontos de
informação sobre todos os eleitores
estadunidenses, tá?) Segundo ela, a
empresa nada fez já que quem, ao
final, decidiu em quem votar foram
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as próprias pessoas sem o constrangimento de forças externas.
Já eu não sei mais de nada
a não ser que estamos reféns de
algo que não vemos nem ouvimos.
Nossa democracia está em jogo e
tem muito ainda que não sabemos.
Falo de tudo isso pois todas essas
tecnologias foram criadas em períodos de guerra, inseridas no mercado
e aplicadas ao jogo político.
Parece que a gente muitas
vezes não se preocupa com tudo
isso por parecer fazer parte de um
futuro distópico distante. Ele já chegou: chegou em 2001 quando a google admite que deveria se encaixar
na categoria de “informações pessoais”, chegou em 2013 com a criação
da Cambridge Analytica e com a
consolidação, no Brasil, das redes
sociais nas pautas políticas. Esse
futuro já chegou no nosso passado
e conseguiu se disfarçar ao ponto
de ainda estarmos esperando sua
chegada.
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LOS ESCRITOS LATINOAMERICANOS,
EN LA HABANA
PABLO OPRINARI

E

Con este texto se presentó en
s inevitable plantear,
Cuba el IV Volumen de las Obras
antes de referirme
Escogidas de León Trotsky, coediespecíficamente a
tado por el CEIP León Trotsky de
los Escritos LatiArgentina y el Museo Casa León noamericanos, que en su exilio en
Trotsky de México.
México —que transcurrió desde su
llegada el 9 de enero de 1937 hasta
Pablo Oprinari
su asesinato el 20 de agosto de 1940
Sociólogo – UNAM. Inte- a manos de un agente de Stalin—
grante del Centro de Estudios, Trotsky dedicó gran tiempo a los
Investigaciones y Publicaciones asuntos fundamentales de la política
(CEIP), sede México, y del Movi- internacional de su tiempo.
miento de los Trabajadores SocialisFueron los años en que se
tas, que forma parte de la Fracción aceleró el camino abierto hacia
Trotskista por la IV Internacional. la Segunda Guerra Mundial y en
Columnista de La Izquierda Diario que fue derrotada la revolución
Mexico. Coordinador y co-autor española a manos del franquismo.
del libro “México en llamas. Inter- Fueron los años de los juicios de
pretaciones marxistas de la revolu- Moscú, cuando muchos de quienes
ción mexicana 1910/1917”. Coautor habían protagonizado la Revolución
del libro “Juventud en las calles”. de Octubre fueron ejecutados, y en
Coordinador de la revista Ideas de los que se intensificó la persecución
Izquierda México.
y los asesinatos de muchos militantes de la Oposición de Izquierda
liderada por Trotsky, entre los
cuales estuvo su mismo hijo y colaborador, León Sedov.
En los meses siguientes a su
llegada, sesionó en Coyoacán la
llamada Comisión Dewey, encabezada por el conocido filósofo
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estadounidense, que rebatió las
calumnias y cargos formulados por
Stalin contra el fundador del Ejército Rojo. Trotsky, como dirigente
político, dedicó además grandes
esfuerzos a la organización de lo
que sería la Cuarta Internacional.
En ese contexto, abordó
aspectos fundamentales de la realidad latinoamericana y mexicana;
sus elaboraciones sobre eso están
muy lejos de ser una parte secundaria de su obra. De hecho, desde
que le fue notificado que México le
otorgaba el asilo, buscó ávidamente
conocer el país y la región donde
pasaría sus últimos años.
La obra que presentamos
incluye ensayos ampliamente difundidos en las décadas previas, junto a
otros que son prácticamente desconocidos. Muchos fueron publicados
en la revista Clave Tribuna Marxista —como se plantea en el prólogo de Bárbara Funes a la segunda
parte del libro—, fue animada por
el propio Trotsky, para llegar a los
distintos países de América Latina,
y contaba con un amplio equipo
de colaboradores de toda América
Latina, Estados Unidos y Europa.

En los Escritos Latinoamericanos, se analiza desde un ángulo
marxista la realidad de los países
oprimidos por el imperialismo, sus
clases y regímenes políticos. Allí se
encuentran claves para entender no
sólo la realidad latinoamericana de
entonces, sino aportaciones esenciales para el presente.
El México que asiló a Trotsky
y Natalia Sedova durante más de 3
años era hijo de la Revolución de
1910. Llegaron a un país convulsionado, en el cual emergió la figura
de Lázaro Cárdenas del Río, quien
comprendió la necesidad de otorgar
concesiones al movimiento obrero
y campesino. Una vez llegado a la
presidencia, en 1934, esa fue la llave
para lograr el apoyo de los sindicatos y afianzar su control estatal.
En 1938 las organizaciones
obreras se integraron al Partido
de la Revolución Mexicana (PRM)
—sucesor del Partido Nacional
Revolucionario (PNR)—. De esta
forma se inauguraba la subordinación orgánica de los sindicatos al
partido de la burguesía nativa. El
cardenismo propició el desarrollo
del capitalismo nativo y buscó
encauzar la protesta social, en un

contexto internacional donde las
potencias imperialistas tenían toda
su atención puesta en los preámbulos de la guerra que se avecinaba.
Lo que sucedió durante los años que
Trotsky estuvo en el país, no puede
disociarse de los acontecimientos
regionales, donde el crack del ‘29
fue seguido de convulsiones sociales y políticas en muchos países, en
algunos casos con procesos revolucionarios y golpes militares reaccionarios y proimperialistas. Todo
esto no dejó de ser percibido por
el revolucionario exiliado, con sus
reflexiones sobre México.
En el segundo lustro de la
década, la izquierda mexicana
estaba hegemonizada por el Partido Comunista oficial o estalinista,
en tanto que la joven organización
trotskista, la Liga Comunista Internacional, desarrollaba numerosos esfuerzos para insertarse en el
movimiento obrero.
El estalinismo era en realidad un fenómeno político de dos
cabezas: por una parte el Partido
Comunista Mexicano (PCM), y por
la otra el líder de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM),
Vicente Lombardo Toledano.
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Ambos estuvieron al frente de la
campaña contra el asilo a Trotsky,
y prepararon el terreno activamente
para los atentados y su posterior
asesinato.
Tres aspectos claves de Escritos latinoamericanos
En primer lugar, el esfuerzo
por comprender fenómenos políticos como el cardenismo, en particular a partir las expropiaciones petroleras y ferrocarrileras de 1938, que
pusieron a México en las portadas
de los periódicos de todo el mundo
¿Como caracterizar al gobierno de
Lázaro Cárdenas? ¿Era un paso adelante en relación al socialismo? ¿Era
por el contrario un gobierno igual
a otros que lo antecedieron? No se
trataba de una cuestión menor.
En “La industria nacionalizada y las administraciones obreras” Trotsky define al gobierno
mexicano como un bonapartismo
sui generis. Esto no era exclusivo
de México, sino que, en los países
de desarrollo industrial atrasado,
donde el capital extranjero tiene
un gran peso, el gobierno oscila
entre la burguesía imperialista y la
nativa, así como entre ésta y la clase

obrera1.
La reflexión de Trotsky pretende dar herramientas para entender los movimientos pendulares de
la lucha de clases en la región en
ese periodo. ¿Cómo no asociar su
idea de que un gobierno de esas
características podía “convertirse en
instrumento del capital extranjero,
sometiendo al proletariado con las
cadenas de la dictadura policial”2,
al resultado de los procesos políticos en varios países, que llevaron
al ascenso de Anastasio Somoza o
Fulgencio Batista?
Dicho esto, sin duda, la
riqueza del concepto —una aportación magistral a la comprensión
de los regímenes políticos en los
países semicoloniales y dependientes—, se ve en torno al cardenismo.
La actuación del mismo no podía
comprenderse por fuera de un
contexto internacional donde las
potencias imperialistas orientaban
sus energías hacia la próxima conflagración mundial. Situación que
le permitió a Cárdenas “disponer de
cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros” y —basándose
en el apoyo de las organizaciones
obreras y campesinas— de mayores

márgenes de maniobra para impulsar medidas como las de 1938.
Para Trotsky, las expropiaciones de los ferrocarriles y las compañías petroleras eran parte de la
lucha de México por su independencia nacional. Mientras “se encuadran enteramente en los marcos
del capitalismo de estado”, representaban una medida “de defensa
nacional altamente progresista”3
frente al imperialismo, de lo cual se
desprendía que la clase obrera internacional debían defenderlas ante el
ataque de la burguesía imperialista,
aún cuando la expropiación no fue
bajo control de los trabajadores y
se entregaran indemnizaciones a
las empresas imperialistas.
Sin embargo, no confundía
la defensa de estas medidas con el
apoyo político al gobierno. No veía
en las nacionalizaciones cardenistas
y la reforma agraria “desde arriba”
el camino para la construcción del
socialismo, razón por la cual afirmaba que “para los marxistas no
se trataba de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las condiciones
que se presentan dentro del capitalismo de estado y hacer avanzar el
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movimiento revolucionario de los
trabajadores”4.
Trotsky articulaba su análisis
del bonapartismo con la importancia que tuvo la estatización de las
organizaciones obreras. La cuestión
de los sindicatos es una de las más
profundas discusiones que pueden
encontrarse en los Escritos.
Allí afirmaba que, en México,
los sindicatos “se han transformado
por ley en instituciones semiestatales, y asumieron, como es lógico,
un carácter semi totalitario” , criticando su estatización e incorporación al partido de gobierno5. Y
además, que los gobiernos de los
países coloniales o semicoloniales, asumen en general un carácter
bonapartista o semibonapartista,
determinado tanto por la presión
del capital extranjero como por
la acción de las clases sociales en
pugna, siendo que “difieren entre
sí en que algunos intentan orientarse hacia la democracia, buscando
el apoyo de obreros y campesinos,
mientras que otros implantan una
cerrada dictadura policíaco militar”6. Esto tenía consecuencias en
la relación con los sindicatos: “o
están bajo la tutela del estado o bien,

sujetos a una cruel persecución.
Este tutelaje está determinado por
las dos grandes tareas antagónicas
que el Estado debe encarar: atraer a
toda la clase obrera, para así ganar
un punto de apoyo para la resistencia a las pretensiones excesivas por
parte del imperialismo y, al mismo
tiempo, disciplinar a los mismos
obreros poniéndolos bajo control
de una burocracia”7.

hasta el final la lucha por esas tareas
claves, Trotsky, en una discusión
con militantes, afirmaba que:
“[… ]la clase obrera de
México participa, y no puede sino
participar, en el movimiento, en
la lucha por la independencia del
país, por la democratización de las
relaciones agrarias, etcétera. De esta
manera, el proletariado puede llegar
al poder antes que la independencia
de
Actualizando la Teoría de la
México esté asegurada y que
Revolución Permanente
las relaciones agrarias estén organiEl segundo aspecto que zadas. Entonces el gobierno obrero
quiero destacar, es que en los Escri- podría volverse un instrumento de
tos encontramos una profundiza- resolución de estas cuestiones”8.
ción de la teoría de la revolución
permanente de Trotsky, a la luz de
Esta posibilidad estaba clala realidad latinoamericana. Allí se ramente sujeta a la capacidad
aprehende correctamente la impor- de la clase obrera de ganarse al
tancia fundamental que tiene en los campesinado.
países latinoamericanos la cuestión
agraria, el “ansia de tierra” como la
“[…]durante el curso de la
llamó, en tanto motor de la revolu- lucha por las tareas democráticas,
ción. A su vez, le da todo su peso oponemos el proletariado a la bura la independencia nacional, claro guesía. La independencia del prolereflejo del impacto que sobre él tariado, incluso en el comienzo de
deben haber tenido las movilizacio- este movimiento, es absolutamente
nes por la expropiación petrolera. necesaria, y oponemos particularEntendiendo la incapacidad mente el proletariado a la burguede la burguesía nacional para llevar síaen la cuestión agraria, porque
149

la clase que gobernará, en México
como en todos los demás países latinoamericanos, será la que atraiga
hacia ella a los campesinos. Si los
campesinos continúan apoyando
a la burguesía como en la actualidad, entonces existirá ese tipo de
estado semibonapartista, semidemocrático, que existe hoy en todos
los países de América Latina, con
tendencias hacia las masas.”9
La experiencia de los trabajadores y las masas debía acompañarse, pero sin dejar de preservar –aun cuando existiesen medidas
gubernamentales de enfrentamiento
con el imperialismo– la independencia organizativa y programática
y por ende la construcción de una
organización revolucionaria. Y es
que para Trotsky era fundamental
esto, solo así la clase obrera podría
“competir” con la burguesía nacional, convertirse en clase dirigente
de la revolución socialista y resolver las aspiraciones de las amplias
mayorías.
El giro conservador de los
últimos meses del cardenismo fue
la demostración de que estas aspiraciones no podían ser resueltas por el

nacionalismo burgués. Como planteaba Clave, aunque la revolución
empiece impulsada por las tareas
democráticas más elementales, “en
su conjunto, terminará con la toma
de poder por el proletariado, se
transformará sin solución de continuidad en revolución socialista”10.
Este era el camino para, en
palabras de Trotsky, completar la
obra de Emiliano Zapata.
El ascenso de la estrella
imperialista
Por último, otra de las cuestiones tratadas por Trotsky y sus
colaboradores en esos años, es el
debate con el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana),
organización con influencia en Perú
y otros países de América Latina,
liderada por Haya de la Torre.
Este debate —que en su
momento hicieron otros marxistas
latinoamericanos como José Carlos
Mariátegui y Julio Antonio Mella—
se enmarcó en un contexto signado
por el avance de la influencia de
Estados Unidos en América Latina
en detrimento de Gran Bretaña, y
por el intento estadounidense de
alinear a las naciones del continente

a su política imperialista.
Los postulados del líder
aprista, consideraba a EEUU un
“buen vecino”, y afirmaba que “en
caso de agresión tenemos a los Estados Unidos del Norte —tutores de
nuestra libertad—, para que nos
defiendan”11.
Trotsky y sus colaboradores
esclarecieron que la democracia de
Washington —la forma que asumió el imperialismo yanqui—, no
dudaría en desplegar “en un futuro
próximo una política imperialista
extremadamente agresiva, dirigida,
especialmente, contra los países de
América Latina”12. Desnudaban así
el carácter imperialista de la política estadounidense sobre la región,
enfrentando la actitud claudicante
del APRA, así como la orientación
seguida por los PC que, de acuerdo
a los dictados y alianzas de la diplomacia soviética, embellecían a uno
u otro bloque imperialista. La consecuencia de esto fue apoyar a las
burguesías latinoamericanas subordinadas al imperialismo democrático, bajo la idea de que así se combatiría al fascismo.
Considerar —por parte
del aprismo— a la burguesía
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imperialista estadounidense como
“tutora” de los pueblos latinoamericanos, iba acompañado de una
subestimación de la importancia de
la alianza entre las masas latinoamericanas con el proletariado al norte
del Río Bravo.
A partir de ello, se discutía
con la salida programática propuesta por Haya de la Torre: la lucha
por los “estados unidos de América
Latina”.
Pero ¿cómo llegar a esa unidad latinoamericana sin independizarse íntegra y efectivamente de la
tutela imperialista estadounidense?
Eso era imposible sin enfrentar la
subordinación a los EEUU y a sus
agentes internos —la burguesía latinoamericana—, fueran “democráticos” o “fascistas”. De esa forma, la
lucha antiimperialista y por la independencia efectiva se articulaba —
para lograr esa “unidad de los pueblos latinoamericanos”— con una
estrategia claramente socialista.
Como se planteaba en el
Manifiesto de la IV Internacional:
“Sud y Centro América sólo
podrán romper con el atraso y la
esclavitud uniendo a todos sus estados en una poderosa federación.

Pero no será la retrasada burguesía sudamericana, esa sucursal del
imperialismo extranjero, la llamada
a resolver esta tarea, sino el joven
proletariado sudamericano,
quien dirigirá a las masas oprimidas. La consigna que presidirá la
lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y
contra la sangrienta explotación de
las camarillas compradoras nativas
será, por lo tanto: Por los Estados
Unidos Soviéticos de Sud y Centro
América”13.
Esta perspectiva mantiene
innegable actualidad. Una verdadera unidad latinoamericana que de
respuesta a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y pueblos
de la región, debe orientarse en una
perspectiva claramente antiimperialista, anticapitalista y socialista. Y
buscar la alianza y la unidad con
la clase obrera de Estados Unidos
y Canada, contra el imperialismo y
sus socias menores, las burguesías
latinoamericanas.
Los Escritos Latinoamericanos, en síntesis, constituyen
parte fundamental del bagaje marxista para entender la realidad

latinoamericana de ayer y de hoy, y cieloporasaltomex.wordpress.
enriquecen la estrategia política para com/2013/11/01/trotsky-en-lassu transformación revolucionaria. -tierras-de-villa-y-zapata/
2 Ídem.
C iu d a d d e Mé x i c o - L a
3 Ídem.
Habana, primeros días de mayo de
4 Ibíd., p.155.
2019
5 Ibíd., p.159.
Notas
6 Ibíd.., p.161.
1 Ver León Trotsky, Escritos
7 Ídem.
Latinoamericanos, en Obras Esco8 Ibíd., pp. 123-124.
gidas, Vol. IV , México, CEIP-IPS,
9 Ibíd., p.124.
p.154. Trotsky profundiza su defini10 Ibíd., p.279.
ción también en “Los sindicatos en
11 Ibíd., p.202.
la era de la decadencia imperialista”,
12 Ídem.
cuando plantea por ejemplo “Bajo
13 L. Trotsky, “Manifiesto de
tales condiciones, en la medida en la IV Internacional sobre la guerra
que el gobierno nacional intenta imperialista y la revolución proleofrecer alguna resistencia al capital taria mundial”, en Guerra y Revoextranjero, se ve obligado en mayor lución. Una interpretación alternao menor grado a apoyarse en el pro- tiva de la Segunda Guerra Mundial
letariado. En cambio, los gobiernos (compilación), Tomo I, Buenos
de estos países que consideran ine- Aires, CEIP, 2004, p.291.
vitable o más provechoso marchar
mano a mano con el capital extranjero, destruyen las organizaciones
obreras e instauran un régimen más
o menos totalitario”, en L. Trotsky,
ibíd., p.161. Sobre el contexto político del exilio de Trotsky en México
y las discusiones y debates políticos
que abordó, leer el prólogo de Escritos Latinoamericanos, en https://
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Alice estava começando a se aborrecer de
ficar sentada ao lado da
sua irmã num recosto de
jardim, sem nada para
fazer. Dava uma ou outra
olhadela no livro que a
irmã lia, mas implicava:
“De que serve um livro
sem figuras nem diálogos?” (CARROLL, 2010,
p. 11)

O

narrador de Alice
no País das Maravilhas relata os
acontecimentos
em terceira pessoa e é onisciente; o
narrador sabe de todas as aventuras
de Alice, apesar de não ser protagonista nem fazer parte da história
como outro personagem. O tédio
e desinteresse sentido por Alice
no começo da história, conforme
Benjamin (1992), é fundamental
para que se receba uma narrativa.
Segue-se um exemplo do narrador
em Alice:
Mas, quando ele tirou
um relógio de bolso do
colete, olhou-o e se apressou,

Alice se levantou, dando-se se apoderar para compreendê-la.
conta de que nunca antes Ilustra Carroll, com um exemplo
havia visto um coelho nem de non sense:
com colete e nem com um
relógio no bolso. Ardendo
Por isso, pôs mãos à
de curiosidade, seguiu-o
obra e, num instante, comeu
correndo, a tempo de vê-lo
o bolo inteiro. – Estranhispenetrar numa larga toca
sérrimo, estranhissérrimo!
sob a cerca. (CARROLL,
– gritou Alice. (Ela estava
2010, p. 11)
tão assustada que, por um
momento, esqueceu como se
O narrador, conforme a confala direito.) – Agora estou
ceituação de Benjamin (1992), é
me esticando como o maior
aquele que interpreta o ocorrido
telescópio que já se viu!
a partir de um ponto de vista que
Adeus, pés! (Pois quando
remete às experiências vividas por
ela olhou para os pés, eles
ele, além de possuir a habilidade de
estavam tão distantes que
compartilhar as vivências próprias
pareciam quase fora de sua
ou a ele apresentadas, formando um
vista.) Oh, meus pobres pés,
universo criado pela rede de narratiquem vai lhes calçar meias
vas. No caso da narrativa de Alice, o
e sapatos agora, meus quenarrador relata as aventuras vividas
ridos? Acho que não consepor ela e pelos habitantes do País
guirei, pois vou estar longe
das Maravilhas. Nessa narrativa, é
demais para cuidar de vocês.
ausente a lógica causal e presente a
Vocês terão de se virar como
lógica analógica do non sense e do
puderem. (2010, p. 23)
sonho. Em Alice, o universo criado
é o País das Maravilhas. A narraÉ importante ressaltar que
tiva de Alice é perpétua, pois sem- a narrativa de Carroll nasceu da
pre pode ser reconstruída diante de oralidade, como todas as narracada novo olhar, e é construída com tivas, segundo Benjamin (1992).
símbolos dos quais todos podem Carroll a contou para Alice Liddell
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e suas irmãs em um passeio de
barco. A narrativa de Alice (assim
como o País das Maravilhas) nutre
forte semelhança com a lógica dos
sonhos: no começo da história,
Alice cai pela toca do Coelho, que
lhe parece infinita, da mesma forma
que caímos quando sonhamos. Carroll descreve a queda de Alice, mantendo um diálogo com o leitor:
“Puxa, que bela
queda!”, Alice pensou consigo. “Depois disso, rolar
pelas escadas não vai mais
me provocar nenhuma emoção. Que valente eles vão me
achar lá em casa! Mas não
vou contar nada, mesmo se
eu cair do telhado” (o que
era bem capaz de acontecer). Caía, caía, caía. Será
que a queda não terminaria
nunca? – Quantos quilômetros será que eu caí? – disse
ela em voz alta. – Devo estar
próxima do centro da Terra.
Devem ser mais ou menos
6 mil quilômetros (pois,
como você vê, ela aprendeu uma porção de coisas
desse tipo nas aulas e estava

ansiosa para demonstrar
seus conhecimentos, embora
a situação não fosse muito
oportuna). (2010, p. 12)

aconteceu e muito mais cedo
do que ela esperava. Antes
que tivesse bebido metade
da garrafa, sentiu sua cabeça
sendo pressionada contra o
teto, de forma que teve de se
agachar toda, para evitar que
seu pescoço se quebrasse.
Ela largou então a garrafa,
dizendo: – Já chega...Espero
não crescer mais que isso...
Do jeito que eu estou, já
não posso passar mais pela
porta...Acho que não devia
ter bebido tanto. (2010, p.
45)

Para que o leitor possa mergulhar na narrativa de Alice, é
necessário que a descrença seja
suspensa, conforme Eco (1994),
para que o leitor possa relevar as
leis do mundo histórico e possa
entender que, no universo ficcional,
essas normas são negadas e outras
regras de funcionamento do mundo
entram em vigor. Por exemplo, no
universo de Alice, alimentos ingeridos ou líquidos bebidos podem
levar ao aumento ou diminuição do
Essas mudanças corporais
tamanho do corpo. Carroll ilustra o pelas quais Alice passa refletem em
crescimento de Alice:
grande parte as mudanças pelas
quais as crianças passam ao cres– Eu sei que alguma cer; durante o crescimento, há dois
coisa interessante na certa há momentos chamados de estirões de
de acontecer – disse ela. – É crescimento (dos 11 aos 13 anos de
o que sempre ocorre quando idade), nos quais a criança cresce
bebo ou como qualquer significativamente de uma vez só.
coisa por aqui. Portanto, dei- Esses momentos são representados
xe-me ver do que essa garra- por Carroll nos momentos em que
finha é capaz. Espero que me Alice cresce absurdamente de tamafaça crescer de novo, pois nho. Quando Carroll retrata o encoeu já estou farta de ser essa lhimento de Alice, podemos vê-lo
coisinha de nada. Foi o que como representação da criança em
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meio ao mundo de adultos.
O leitor, entretanto, consoante conceituação de Eco (1994),
deve trazer o seu conhecimento
do mundo histórico para a apreciação da narrativa, pois alguns
eventos seguem as suas regras para
que o leitor possa ter uma referência e consequente identificação com
esse universo. No caso da história
de Alice, vemos essa situação exemplificada quando Alice encontra
a casa do Coelho Branco e essa é
exatamente como se esperaria, no
mundo histórico, que uma casa
fosse (apesar de ser a casa de um
coelho no País das Maravilhas).
Carroll descreve a casa do coelho:
Logo ela chegou a
uma casinha muito bonita,
em cuja porta havia uma
placa de bronze, lustrada,
com o nome COELHO B
gravado nela. Alice entrou
sem bater, subiu correndo
as escadas, morrendo de
medo de encontrar a verdadeira Mariana e ser tocada
da casa antes mesmo de ter
encontrado o leque e as
luvas. [...] A essa altura, ela

tinha entrado num quarto
pequeno, bem-arrumado,
com uma mesa junto à
janela, sobre a qual estavam
(conforme ela esperava) um
leque e um par de luvinhas
brancas. (2010, p. 44)
O mundo histórico, na narrativa de Carroll, é percebido antes
de Alice ver o Coelho, quando a
menina se encontra no jardim,
observando entediada a irmã que
lê. Esse mundo é retomado apenas
quando Alice se dá conta de que
não estava em seu mundo e relata
todas as suas aventuras no País das
Maravilhas (universo ficcional) para
sua irmã. O tempo 0, conforme Eco
(1994) ou momento no qual o narrador se coloca pela primeira vez,
é esse momento de descanso no
jardim.
O fantástico de Todorov (2003) é percebido em vários
momentos da narrativa de Carroll.
Alice entra em contato com os elementos fantásticos e os considera
relativamente estranhos, porém
de certa forma acredita que são
possíveis e faz com que a história
continue. O seu conhecimento do
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mundo histórico aparece com frequência, mostrando que um não
existe sem o outro, conforme ressalta Eco (1994). O fantástico leva
o personagem a hesitar diante dos
acontecimentos estranhos, e mesmo
duvidar de sua ocorrência. Ilustra
Carroll, sobre o fantástico:
Cheia de preguiça, por
causa do calor do dia, ela se
perguntava se o prazer de
fazer um colar de margaridas valeria o esforço de
se levantar e colher as flores, quando de repente um
Coelho Branco de olhos
cor-de-rosa passou correndo junto dela. Nada
havia de muito estranho
naquilo. Nem Alice achou
assim tão esquisito quando
ouviu o Coelho dizer para si
mesmo: – Oh, meu Deus! Eu
vou chegar muito atrasado!
Mas, quando ele tirou um
relógio de bolso do colete,
olhou-o e se apressou, Alice
se levantou, dando-se conta
de que nunca antes havia
visto um coelho nem com
colete e nem com um relógio

no bolso. (2010, p. 11)
O gênero fantástico, conforme Todorov (2003) salienta,
tem duas funções importantes: a
social, por tratar de temas considerados tabus pela sociedade e possibilitar a crítica social; e a literária,
por brincar com a dicotomia real
X ilusório. No caso de Alice, a função social fica evidente em muitos
momentos, quando se questiona os
livros infantis vitorianos, os modos
da nobreza ou mesmo quando
se compara a visão de mundo da
criança e do adulto. Os livros destinados às crianças na época vitoriana tinham o objetivo de ensinar
a moral para as crianças, lição que
Carroll subverte totalmente em seu
livro. A Rainha de Copas é uma personagem que representa a nobreza,
com suas vontades e atitudes sem
respaldo argumentativo que são
realizadas por outras pessoas sem
serem questionadas. Entretanto, há
uma crítica da nobreza por parte do
autor e mostra de ignorância por
parte da Rainha, que manda todos
serem executados porém não sabe
que, na verdade, ninguém nunca foi
executado. O poder da nobreza seria

aqui apenas simbólico e decorativo,
não tendo nenhum efeito prático.
Ilustra Carroll, sobre a ordem constante dada pela Rainha:
Durante todo o jogo,
a Rainha não parou nem
por um momento de discutir com os outros jogadores e de gritar: – Cortem a
cabeça dele! – ou – Cortem
a cabeça dela! – Todos aqueles que ela condenava eram
levados pelos soldados, que,
para isso, tinham de abandonar a sua posição de arcos
no jogo. Desse modo, após
meia hora, não havia mais
nem arcos, nem jogadores, exceto o Rei, a Rainha
e Alice. Todos os demais
tinham sido levados e estavam condenados à morte.
(2010, p. 108/109)

Alice não gostou nem
um pouco dessa observação
da Duquesa e achou que era
hora de mudar de assunto.
Enquanto isso, a cozinheira
tirou o caldeirão do fogo
e começou a jogar tudo o
que estava ao seu alcance
na Duquesa e no bebê. Primeiro foram as ferragens da
lareira; depois foi uma chuva
de panelas, travessas e pratos. A Duquesa nem ligava,
mesmo quando os objetos
acertavam nela. E o bebê
berrava de um tal modo
agora, que nem dava para
saber ao certo se tinham
acertado nele também.
(2010, p. 70)

O fantástico explicado por
Todorov (2003) também é perceSubvertendo a lógica dos bido nas transformações sofridas
livros infantis vitorianos, Carroll pelas pessoas e animais, assim
cria um mundo no qual as regras como nas aparições e desaparições
da moral não se aplicam e coisas repentinas de personagens. Ilustra
estranhas acontecem. Narra Carroll, Carroll, descrevendo o desaparecisobre os modos da cozinheira e da mento do Gato Inglês:
Duquesa:
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– Chame como quiser
– disse o Gato. – Você vai
jogar toque-emboque com
a Rainha hoje? –Eu gostaria
muito – respondeu Alice
– mas ainda não fui convidada. –Você me encontrará
lá – disse o Gato e desapareceu. Alice não se surpreendeu muito com isso, pois já
estava ficando acostumada
com o fato de acontecerem coisas estranhas. Ela
continuava olhando para o
lugar de onde o Gato tinha
sumido, quando de repente
ele apareceu de novo. – A
propósito, o que foi que
aconteceu com o bebê? –
disse ele. – Eu quase ia me
esquecendo de perguntar!
– Ele se transformou num
porco – respondeu Alice
com toda a calma, como se
o reaparecimento do Gato
tivesse sido uma coisa perfeitamente natural. – Era
o que eu tinha pensado –
disse o Gato e desapareceu
de novo.
A f u nç ã o l ite r ár i a d o

fantástico é notada quando se
observa a dicotomia real X ilusório
presente na narrativa de Carroll,
que questiona a natureza da realidade constantemente e traz com
frequência questões existenciais,
conforme descreve Carroll:

universo ficcional necessitam da
criação de novas leis para serem
explicadas, sendo que as leis que
regem o mundo histórico não são
suficientes para explicar os eventos
que lá ocorrem. Um dos muitos
exemplos do maravilhoso em Alice
é a explicação dada pelo Chapeleiro
Meu Deus, meu Deus, para seu eterno chá, citando Carroll:
como está tudo esquisito
hoje! E ainda ontem as coiNão, não é – ressas estavam tão normais...
pondeu. – Nós tivemos um
Será que mudei durante a
desentendimento no ano
noite? Deixe-me ver: será
passado, bem na época em
que eu era a mesma quando
que ela ficou louca, sabe? (E
acordei hoje de manhã?
apontou a Lebre Aloprada
Quase consigo me lembrar
com a colher de chá.) Foi
de ter me sentido um pouco
no grande concerto oferediferente...Mas, se não sou a
cido pela Rainha de Copas,
mesma, a questão seguinte é:
em que eu deveria cantar
Quem sou eu neste mundo?
[...] – Pois bem, mal eu tinha
Ahá! Eis um grande mistéterminado os primeiros verrio! (2010, p. 25)
sos – retomou o Chapeleiro
– quando a Rainha se pôs a
berrar: – Ele está matando
Conforme a definição de
o Tempo! Cortem a cabeça
Todorov (2003) do gênero fantásdele! – Que monstro horrítico e de seus subgêneros, a narvel e selvagem! – exclamou
rativa que se desenvolve durante
Alice. – E, desde então –
as aventuras de Alice se encaixa
concluiu o Chapeleiro num
no subgênero maravilhoso, pois
tom de profunda tristeza –,
as coisas que acontecem naquele
o Tempo não faz mais nada
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do que eu lhe peço! São sempre seis horas agora. (2010,
p. 84)
A narrativa de Carroll pode
ser considerada um conto maravilhoso, de acordo com a conceituação de Propp (2010). No início da
história de Alice, ocorre o distanciamento de Alice de sua casa, conforme a primeira função de Propp
especifica. Alice é aqui considerada
o herói-vítima de Propp, pois a narrativa principiou com o distanciamento de Alice e segue focando em
acontecimentos que tem Alice em
seu núcleo.
Em um momento posterior, a
proibição (segunda função) é colocada para Alice de modo implícito,
pois a personagem se encontra
em uma sala com diversas portas
pequenas e é grande demais para
passar, o que poderia ser visto como
proibição de passagem. Carroll nos
descreve a situação de proibição:
Alice abriu a porta e
verificou que dava para um
corredor estreito, não maior
que um buraco de rato. Ela
se ajoelhou e olhou através

do corredor: seus olhos con– Devo estar encolhendo
templaram o mais belo jarcomo um telescópio. E assim
dim que já se viu! Como ela
aconteceu: estava agora com
gostaria de sair daquela sala
mais ou menos 25 centímeescura e passear em meio
tros de altura. (2010, p. 18)
àqueles canteiros de flores
maravilhosas e àquelas fonAlice conversa com diversos
tes de água fresca! Porém, animais (quarta e quinta função)
nem mesmo sua cabeça pas- que aparecem na lagoa formada
sava pela porta. (2010, p. 16) por suas lágrimas, em uma tentativa de resolver o problema que
No entanto, Alice viola a todos enfrentavam (todos estavam
regra (terceira função) que a impe- molhados) e, se possível, obter
dia de passar pela porta miúda por informações para conseguir sair de
encontrar uma garrafinha cujo lá. Os animais resolvem fazer uma
conteúdo a faz diminuir de tama- corrida para que todos se secassem
nho o suficiente para passar pelo (décima segunda função – passar
corredor. Carroll nos conta o que por provações). O resultado da coracontece com Alice após a ingestão rida é positivo, pois todos se secam
do líquido:
(resposta à provação – décima terceira função). Todos os animais se
Como não estava encontravam na margem da lagoa,
escrito veneno, Alice se conforme Carroll:
arriscou a provar, achando
A primeira questão,
muito gostoso. (De fato,
claro, era como ficar seco
tinha um gosto misturado
de novo. Eles se reuniram e
de torta de cereja, creme de
conversaram a esse respeito.
leite, abacaxi, peru assado,
Após alguns minutos parecaramelo e torradas quenceu muito natural para Alice
tes com manteiga.) Ela logo
ver-se falando com familiatomou tudinho. – Que senridade a todos eles, como se
sação curiosa! – disse Alice.
já os conhecesse há muito
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tempo. Ela chegou até a ter
uma longa discussão com
o Periquito, que acabou
ficando zangado e disse: –
Eu sou mais velho que você,
e portanto sei melhor como
as coisas devem ser. (2010,
p. 33)
No momento seguinte, Alice
se deixa levar pelas ordens do Coelho Branco (sexta e sétima funções)
e adentra a sua casa em busca do par
de luvas e do leque, na qual bebe um
líquido que a faz crescer e depois
come bolinhos que a fazem ficar
com não mais que 8 centímetros
de altura. Nessa situação, os amigos
do Coelho podem ser considerados
doadores, pois jogam os bolinhos
(recepção do meio mágico – décima
quarta função) pela janela para ajudar Alice a superar o dano sofrido
(oitava função) e diminuir de tamanho. Alice por vezes tem lapsos de
consciência quanto à sua situação,
conforme relato de Carroll:

recebendo ordens de ratos
e coelhos. Eu quase preferia não ter entrado naquela
toca de coelho...e no entanto...e no entanto...Esse tipo
de vida é tão curioso, sabe?
Eu fico pensando: o que
será que aconteceu comigo?
Quando lia contos de fada,
eu achava que aquele tipo de
coisa nunca acontecia, mas
agora...Eis-me aqui bem no
meio de um deles! Eu tenho
absoluta certeza de que deve
existir um livro escrito sobre
mim. E quando crescer, vou
escrever um...” (2010, p. 45)

Alice é bem sucedida em sua
tentativa de fuga da casa do Coelho e se dirige a um bosque, no qual
encontra uma Lagarta que está sentada em um cogumelo. A Lagarta
também é doadora, pois ajuda Alice
a voltar ao seu tamanho, explicando
a ela como fazer um bom uso do
cogumelo, um meio mágico: uma
parte do cogumelo aumentará o
“Era bem mais gos- tamanho de Alice, enquanto que
toso lá em casa”, pensou, outra diminuirá o tamanho da
“quando não se ficava menina, conforme Carroll:
crescendo e diminuindo e
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– Um lado te fará crescer e o outro te fará diminuir. “Um lado do quê? O
outro lado do quê?” – pensou Alice. – Do cogumelo,
é claro! – disse a Lagarta,
como se tivesse ouvido o
pensamento de Alice. E
sumiu de vista. [...] Por fim,
esticou os braços o mais
que pôde em volta do cogumelo e tirou um pedacinho
de cada lado. – E agora,
qual é qual? – disse para si
mesma e deu uma mordidinha no pedaço da sua mão
direita para ver o efeito. No
mesmo instante, sentiu um
violento golpe no queixo: ele
tinha ido bater nos seus pés!
(2010, p. 59)
Após Alice escapar da casa da
duquesa, encontrando-se de volta
no bosque, a menina encontra o
Gato, que lhe serve de guia do País
das Maravilhas (décima quinta função – o herói é guiado), apontando
qual o caminho para a casa do
Chapeleiro Maluco e qual o caminho para a casa da Lebre Aloprada.

Depois do chá com os dois, Alice
se encontra com a antagonista
(Rainha de Copas) e elas, junto
dos demais personagens, jogam o
jogo de toque-emboque (décima
sexta função – enfrentamento do
antagonista).
A Rainha de Copas é derrotada (décima oitava função) de
várias formas: no jogo de toque-emboque, que não termina, pois
todos os jogadores foram condenados à morte; no julgamento que
é realizado para se descobrir quem
roubou as tortas, pois Alice recobra
o seu tamanho natural (décima
nona função – prejuízo é reparado)
e retorna à sua casa (vigésima função), ao lado de sua irmã no jardim
(herói retorna à sua família – vigésima terceira função). Reclama
Alice, sobre o jogo da Rainha, conforme Carroll:

tipo de regras, ou, se há, ninguém respeita nada. E você
não pode nem imaginar
a tremenda confusão que
fazem todas essas criaturas
vivas. O arco pelo qual eu
devia passar a minha bola,
por exemplo, está andando
lá do outro lado do campo. E
eu tinha de acertar o ouriço
da Rainha bem agora, mas,
quando ele percebeu que
eu estava me aproximando,
fugiu correndo! (2010, p.
101)

Percebe-se na narrativa
de Alice o elemento lúdico de
Huizinga (2010), a característica
essencial do jogo. Os eventos que
acontecem em Alice são eventos
que poderiam habitar sonhos ou
a imaginação de uma criança que
tenta explicar como o mundo em
– Acho que ninguém que vive funciona, porém ainda não
por aqui joga limpo – come- conhece todas as suas leis. Tanto
çou a reclamar Alice. –E Alice quanto qualquer criança que
todo mundo discute tão brinca sabe que tudo aquilo é invenhorrivelmente que ninguém ção, afinal Alice reflete, em um dado
consegue ouvir sequer a momento da narrativa: “Quando lia
própria voz. Além do mais, contos de fada, eu achava que aquele
parece não haver nenhum tipo de coisa nunca acontecia, mas
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agora...Eis-me aqui bem no meio
de um deles!” (2010, p. 45), ou seja,
Alice tem momentos de lucidez
nos quais percebe que está em um
conto maravilhoso, em um universo
ficcional mágico, em um “mundo
temporário” que existe dentro do
nosso mundo histórico.
Os diversos momentos da
narrativa de Alice, as suas diversas
aventuras no País das Maravilhas
são independentes; espontâneas;
podem ser adiadas; não são impostas; são realizadas no tempo destinado ao lazer; não são a realidade,
são a fuga da realidade; acontecem
apenas em um tempo-espaço específico, afinal não se pode comer um
bolo e crescer no mundo histórico.
Alice tem consciência de que é apenas um jogo, uma brincadeira, um
sonho, é somente a imaginação da
sua mente dormente. Os acontecimentos pelos quais Alice passa não
satisfazem necessidades fisiológicas nem são parte da rotina. O jogo
enquanto ideia em Alice, conforme
Huizinga (2010), é mantido pela
memória coletiva, torna-se tradição e é recontado, como a narrativa
descrita por Benjamin (1992) que é
perene.

Figura 4: capa da versão de
Alice ilustrada por Zerbin

4.2

A narrativa visual

Da versão de Alice ilustrada
por Zerbini, foram selecionadas
doze representações gráficas que
ilustram os capítulos para que
fosse possível demonstrar o conteúdo analisado nessa pesquisa. Não
foram inseridas nesse trabalho
todas as imagens pois isso redundaria tamanha repetição que se provaria desnecessária. A capa dessa versão, feita com maquetes de cartas de
baralho recortadas e fotografadas,
nos traz Alice na parte superior da
composição tentando se segurar em
uma carta de baralho, porém sugerindo a queda do início da narrativa.
No buraco presente na carta, pode-se ver o lugar que ela deixou, assim
como as várias camadas que compõem o solo; na parte inferior da
composição, amplamente tomada
pelo matiz marrom, pode-se compreender que se trata da imensidão
da toca do Coelho, se comparada
com a pequenez de Alice. O contraste de cor e de textura fazem a
tensão ficar maior, o que aumenta
a representação da queda; a técnica da perspectiva foi utilizada
para nos dar a impressão de que

Figura 5: ilustra o capítulo “Descendo
a toca do coelho”, referenciado acima.

estamos vendo algo similar à nossa
realidade tridimensional. A escolha
compositiva de Zerbini nos remete
à tentativa de imersão do leitor no
universo de Alice, da mesma forma
que o espectador mergulha em um
filme na sala escura do cinema. As
fotos tiradas não permitem que se
veja o fim da maquete de cartas de
baralho, o que provoca no leitor a
sensação de estar nesse universo ficcional, de testemunhar as cenas e de
participar da sua narrativa.
No capítulo “Descendo a
toca do coelho”, Alice se encontra
em uma sala com várias pequenas
portas, uma das quais, se aberta,
leva para um corredor pequeno que
desemboca em um jardim. A figura
abaixo é a ilustração do corredor. A
iluminação e o sombreamento dão a
impressão de perspectiva e de profundidade, assim como a representação do jardim menor em relação
ao resto faz sentido para o observador, pois pensamos que, se o jardim está longe e estamos mais perto
da porta, é natural que a porta nos
pareça maior, e o jardim, menor. A
escolha por cartas vermelhas em
volta da porta e cartas pretas para
compor a porta também enfatiza a
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noção de que a porta está em um
local mais profundo.
Na imagem que ilustra o
capítulo “A corrida dos ensopados”,
no qual Alice, acompanhada dos
animais que caíram na lagoa de suas
lágrimas, decide fazer uma corrida
na margem da lagoa para que todos
se sequem, a ilustração da corrida
mostra curiosamente todos os presentes dentro da lagoa, um ao lado
do outro, dispostos em três fileiras,
sendo que Alice e o Rato estão na
primeira fileira. As cartas estão contrastando com a textura e a cor do
papel que está embaixo, que se assemelha à água. O contraste reforça
a sensação de que há dois lugares
diferentes, a lagoa e a margem. A
sombra das cartas passa a impressão
de que há alguma profundidade.
Na representação gráfica
reproduzida nesse trabalho, que
figura no capítulo “Os conselhos
da Lagarta”, Zerbini representa o
bosque em que Alice encontra a
Lagarta com cartas coloridas no
chão e diversos cogumelos coloridos
em volta de Alice. A Lagarta está em
cima de um deles, fumando um narguilé. A imagem passa a impressão
de ser uma parte de um bosque

Figura 7: compõe o capítulo “Os conselhos da Lagarta”.

Figura 6: ilustra o capítulo “A corrida dos ensopados”.

grande, pela proximidade de Alice
e da Lagarta, que não tem mais de
8 centímetros de estatura. O aguçamento provocado pelas figuras contrastantes em termos de cor, escala e
forma cria um ambiente divertido e
saturado que constitui uma unidade
apesar de poder ser decomposta em
suas partes componentes.
No capítulo “Porco e pimenta”,
Alice conhece o Gato Inglês, gato da
Duquesa, na cozinha de sua casa. O
Gato tem a capacidade de aparecer e
desaparecer, além de conseguir deixar visível apenas seu sorriso. Essa
habilidade do Gato é representada
visualmente pelo contraste de claro
e escuro, sendo que o fundo é escurecido e apenas o sorriso do Gato é
iluminado, quase como se fosse a
iluminação de um recorte em um
papel preto. O sorriso do gato que
desaparece aos poucos pode ser
visto como o consciente, enquanto
que o escuro pode ser considerado
o inconsciente, o elemento lúdico
que aflora no universo de Alice.
Figura 8: compõe o capítulo “Porco
e Pimenta”.

Figura 8: compõe o capítulo
“Porco e Pimenta”.

Figura 9: ilustra o capítulo
“O campo de toque-emboque da
rainha”.
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Figura 11: ilustra o capítulo “Um
chá maluco”.

Figura 12:
ilustra o capítulo
“O depoimento
de Alice”.

Figura 10: compõe
o capítulo “ O depoimento de Alice”.

Para compor visualmente o
capítulo “O campo de toque-emboque da Rainha”, Zerbini criou flores com os símbolos dos naipes do
baralho: flores pretas são do naipe
de espadas, enquanto que flores vermelhas são representadas pelo naipe
de copas e de ouros. Cada jardineiro
é uma carta lisa e sem profundidade
com dois braços e duas pernas. Os
jardineiros se encontram centralizados na composição, enquanto que
as flores os circundam e estão sobre
um fundo branco, cinza e preto,
que é de certa forma homogêneo.
Há contraste de cor entre o preto, o
vermelho e o branco, e contraste de
forma, entre o formato hexagonal
das flores e o formato retangular dos
jardineiros.
No capítulo intitulado “Um
chá maluco”, Zerbini compõe o
cenário da narrativa com recortes
de Alice, da mesa e dos outros personagens. Na imagem acima, o chapeleiro serve uma xícara de chá. A
ênfase é uma técnica visual utilizada
aqui, no caso para focar na xícara
e mostrar que o importante dessa
cena é o chá e que os personagens
não conseguem se desvencilhar
disso, pois o horário nunca muda.

Para finalizar o universo de
Alice, em “O depoimento de Alice”,
o ilustrador coloca uma menina
nas proporções reais vista de cima
para baixo posicionada no meio
das cartas; nesse momento, Alice
levanta durante o julgamento e
derruba todos os presentes, dizendo
que são apenas cartas. Há um contraste visível de escala modificado,
pois foi feita a escolha pela mistura
da menina em proporções reais
e as cartas que são infinitamente
inferiores à menina em termos de
tamanho.
. Considerações finais
Podemos concluir que a
narrativa de Carroll resistiu ao
tempo pelo fato de pertencer ao
gênero fantástico, pela forma que
foi escolhida para representar a
visão de mundo da criança, pelo
fato de revisitar questões que os
adultos, apesar de serem considerados crescidos, ainda formulam e
muitas vezes sentem-se inseguros e
não sabem responder. A perenidade
da narrativa, conceito de Benjamin,
encontra aqui expressiva colocação,
pois a narrativa de Alice continua
166

sendo completada pela participação
dos seus leitores, e continua sendo
repetida em suas diversas versões.
As questões existenciais que
aparecem em Alice, a crítica ao
modo de viver do adulto, a pressa e
a preocupação com coisas que não
são tão relevantes quanto parecem
ainda se fazem presentes na nossa
sociedade, pois os adultos, ao aprenderem a nomear o seu mundo e
explicar seu funcionamento, deixam
de criar e perdem essa crítica e criatividade inata da criança que é fundamental para vivermos e não cairmos na rotina. Aqui fica evidente o
fantástico, segundo Todorov, presente no modo de ver o mundo da
criança que, ao criar explicações
imaginativas para os acontecimentos, cria um mundo paralelo de
faz-de-conta que só existe naquele
tempo e naquele espaço, tendo
consciência da temporalidade desse
universo, conforme Huizinga.
Precisamos de uma toca de
coelho para nos resgatar da mesmice e do cotidiano entediante
que nada de novo tem para nos
surpreender ou para nos provocar. Ter tudo planejado é também
não ter nada, pois nada se deixa

para o acaso, não há inesperado,
não há risco, não há aventura, não
há onírico, não há contraste, não
há ênfase, não há vida. A vida é a
tensão, é a hesitação, a dúvida e a
constante busca por significado e a
não-conformação.
Essa tensão é
percebida inclusive nas ilustrações
da versão consultada. Os constantes contrastes de cor, forma, escala
e tom, consoante Dondis, nos mostram como o universo ficcional e o
mundo histórico, segundo Eco, coexistem entre si, e necessitam um do
outro para existirem enquanto concepções de realidade para as crianças, na brincadeira e no jogo, e para
os adultos na ficção. A ilustração
extremamente inovadora de Zerbini nos mostra que sempre podemos revisitar uma narrativa tendo
como resultado desse trabalho uma
versão original que nos faz pensar
em novas formas para antigas concepções de mundo. Que todos possam mergulhar em suas tocas um
dia por semana, pelo menos.

Bibliografia
TODOROV, Tzvetan. A narBENJAMIN, Walter. O nar- rativa fantástica. In: As estruturas
rador. In: Sobre arte, técnica, lin- narrativas. Editora Perspectiva,
guagem e política. Editora Relógio 2003. 4a edição, 1a reimpressão.
D’água, 1992.
CARROLL, Lewis. Alice no
País das Maravilhas. Título original:
Alice’s Adventures in Wonderland.
Tradução Nicolau Sevcenko. Ilustrações: Luiz Zerbini. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.
DONDIS, A. Donis. Sintaxe
da linguagem visual. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 2007. 3a edição.
ECO, Umberto. Seis passeios
pelos bosques da ficção. Tradução
Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
HUIZINGA, Johan. Natureza
e significado do jogo como fenômeno cultural. In: Homo ludens:
o jogo como elemento da cultura.
Tradução João Paulo Monteiro. São
Paulo: Perspectiva, 2010. 6a edição.
PROPP, Vladimir. Morfologia
do conto maravilhoso. Tradução
do russo de Jasna Paravich Sarhan;
organização e prefácio de Boris Schnaiderman. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2010. 2a edição, 1a
reimpressão.
167

O VELHO CHICO VIAJA OU OS
CAMINHOS DAS ÁGUAS
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C

omo é de sabedoria popular, o
Velho Chico vem
do sudeste brasileiro, de Minas Gerais, corta todo o
território baiano, na direção norte,
e faz uma curva para o leste, rumo
ao deságue no Atlântico, à medida
que se aproxima da divisa da Bahia
com Pernambuco, principalmente
entre Juazeiro e Petrolina.
Já o Projeto de Integração do
Rio São Francisco com as Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional, que é a tão falada transposição do Velho Chico, começa a partir
de dois pontos de captação de água o primeiro é chamado de eixo norte,
o segundo, eixo leste. O norte parte
de Cabrobó, alto sertão pernambucano, passa por Paraíba e Ceará, até
chegar no Rio Grande do Norte. Já
o eixo leste sai de uma ribeira entre
Petrolândia e Floresta, cerca de 150
km ao leste de Cabrobó, ainda em
Pernambuco, rumo à Paraíba, cortando o nordeste do sertão para o
agreste.
Dos pontos de captação através de estações de bombeamento, canais, túneis e aquedutos
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- a água do Velho Chico é transposta para açudes e demais rios
do sertão e do agreste nordestino,
alterando a vazão média das bacias
receptoras, especialemnte nas secas.
Ou seja, se o atual projeto de transposição for concretizado da forma
como foi idealizado, o Velho Chico
passará a influenciar não um, mas
dois grandes cursos hidrográficos
do Brasil - o do seu leito natural e
o das bácias hidrográficas de quase
todo o nordeste. Assim, a importância do rio, que já é grande ao
longo do seu curso, deve aumentar
ainda mais após a transposição. Seja
na capacidade de reservar água, de
gerar energia, seja no crescimento
do assoreamento ou da poluição nas
margens.
Portanto, para viajar pelos
canais da transposição do rio São
Francisco e conhecer os possíveis
impactos - sociais, ambientais, econômicos, geológicos etc - gerados
pela obra na vida do Velho Chico
e do povo sertanejo, é necessário
conhecer cidades onde o rio assume
papel protagonista no cotidiano da
população e já passa por dilemas
quanto à sua sobrevivência.
Por isso, mesmo antes de cair

na estrada a partir de Cabrobó, no
início do eixo norte, viajaremos
por estórias e realidades banhadas
pelo Velho Chico nas margens mais
conhecidas do seu trajeto - à direita,
Juazeiro, à esquerda, Petrolina. Para
daí em diante, subir o nordeste brasileiro, nos rastros da transposição.

Juazeiro, Juazeiro da
Bahia.
Hoje eu me lembro que nos tempos de
criança.
Esquisito era a carranca e o apito do trem.
Mas achava
lindo quando a ponte
levantava.
E o vapor passava
num gostoso vai e vem.
Petrolina, Juazeiro,
Juazeiro, Petrolina.
Todas duas eu acho
uma coisa linda.
Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina”
(Vitor Galvão/ Luiz
Gonzaga)

São poucas, raras, as estradas asfaltadas. Dificultando o trajeto para
o viajante, o caminho de terra se
enche de pedras e “costelas de vaca”
por quilômetros e quilômetros, porque no sertão as trilhas são retas.
A caatinga “braba” se fecha diante
dos olhos, com tantos troncos e
galhos como flores sem pétalas, só
“Na margem do
com espinhos. Enquanto o céu azul
São Francisco, nasceu a
e imenso toma conta dos horizonbeleza.
tes, o sertão avança pelo resto. É um
E a natureza ela
contraste só.
conservou.
Esse é o cenário de Bendegó,
Jesus abençoou
BA, na BR 116, passando por Uauá,
com sua mão divina.
até chegar em Juazeiro. E que oscila
Pra não morrer de
somente diante do avanço do plansaudade, vou voltar pra
tio da cana-de-açucar, nada novo na
Petrolina
história do Brasil. Com incentivos
Jesus abençoou
da Sudene, por exemplo, a Agrovale
com sua mão divina.
- empresa baiana produtora de açuPra não morrer de
car e etanol no Vale do São Fransaudade, vou voltar pra
cisco, com capacidade produtiva de
Petrolina
450 mil litros por dia - tem quilôDo outro lado do
metros e quilômetros de canavial no
rio tem uma cidade.
EIXO NORTE
meio do sertão baiano.
Que em minha
Juazeiro e Petrolina
Chegamos em Juazeiro. A
mocidade eu visitava
Quem chega a Juazeiro vindo cidade foi fundada oficialmente
todo dia.
do sertão baiano, nas cercanias do em 1878, mas antes já havia sido
At r a v e s s a v a a Monte Santo, Euclides da Cunha e comarca, vila e rota de passagem
ponte, ai que alegria .
Canudos, passa por um dos trechos de bandeirantes e franciscanos em
C h e g a v a e m mais desertos do nordeste brasileiro. busca da catequização de índios
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(Foto: estrada de terra entre
Uauá e Juazeiro)

originários da região. Hoje, junto
com Petrolina, Juazeiro forma o
maior aglomerado urbano da caatinga, pois é uma rota natural de
passagem entre o sudeste e o nordeste, mas também porque a capacidade de irrigação cresceu muito
nos últimos anos. As duas cidades,
juntas, são as maiores produtoras
de frutas tropicais do Brasil. Aqui,
planta-se frutas tipo-exportação e
existe até um Aeroporto Internacional, o Nilo Coelho. Um dos poucos aeroportos no mundo onde se
transporta mais frutas que pessoas.
Produz-se e exporta-se manga,
goiaba, melão, melância, banana e
uva - com a qual se faz muito vinho,
10% da produção nacional, no Vale
do São Francisco.
Hoje, 200 mil pessoas moram
em Juazeiro e nos seus pequenos
distritos. Já em Petrolina, a população é de 300 mil habitantes. Ou
seja, são cerca de meio milhão de
pessoas moram na região, divididas
somente por uma ponte de quase
100 metros que passa sobre Velho
Chico e liga as duas cidades.
A região está muito diferente
daquela cantada por Luiz Gonzaga tantos anos atrás. Para quem

percorre a margem de Juazeiro,
enxerga-se Petrolina. Sertaneja e
imponente; tradicional e moderna.
Com sua catedral de pedras, lá no
alto, ao centro da cidade, e hotéis e
restaurantes requintados ao longo
da orla fluvial, que conflituam com
a realidade, mais seca e dura, que
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emerge ao passo que se avança sertão adentro.
Da orla fluvial de Petrolina,
saem o Vapor do Vinho e catamarãs turísticos que percorrem o
Vale do São Francisco nos finais
de semana - é uma importante atividade econômica. Em um desses

barcos, ancorado após mais um dia
de velejo, trabalha Flávio de Jesus,
48 anos, também conhecido como
Flávio do Catamarã.
Ele nasceu e cresceu nas margens do Velho Chico, e costumava
trabalhar como pescador e tirar seu
sustento do rio na época em que

era jovem. Deixou, porém, a pesca
como principal fonte de renda. Isso
porque hoje, segundo ele, as coisas
estão muitos diferentes.
Sentado no catamarã, vendo o
fim de tarde de Petrolina e conversando com seu Flávio, eu pergunto:
- Diferente como?
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- Quando eu era criança, o rio
fazia era medo de tão verde e fundo.
Hoje em dia, você entra e anda bastante com a água na canela, e a água
tá mais preta que antes.
- Por quê?
- Isso aí é a poluição dos
lixos e esgotos que são despejados
no rio. E também o desmatamento
nas margens. É o que tá matando o
rio - denuncia Flávio, sujeito magro,
média altura, com cabelo claro e
ralo e olhos escuros.
- Então o rio tá morrendo
mesmo? - continuo.
- Oxe, aqui em Petrolina
mesmo a água é quase 100%
poluída, suja, não dá nem prá
tomar banho direito. Em Juazeiro
é um pouquinho melhor, deve
estar só uns 75% de suja - e sorri
ironicamente.
Enquanto conversávamos à
bordo, um marinheiro mais jovem
comia um Dourado e concordava
gestualmente com tudo que Flávio
dizia. Sem por um instante largar
o peixe. Era o Carlinhos - moreno,
mais alto, forte e parrudo. O catamarã acabara de chegar de um
passeio, que às vezes dura um dia
inteiro, e Carlinhos parecia faminto,

desesperado, pelo jeito que comia,
quase morrendo de fom, como
se diz por aqui. Ele só parava
de comer, entre uma espinha e
outra, para dar grandes goles no
refrigerante; e logo recomeçava a
comilança.
Falante e agitado, mangando
de Carlinhos, Flávio continuou sua
viagem no tempo pelas margens
do Velho Chico.
- Antigamente, quando eu
pescava, era no barco a remo, no
peito, foi como aprendi. Se a turma
pescasse 100 surubins [peixe tradicional da região] num dia aqui tava
bom demais, quase um milagre.
- O que mudou?
- Hoje só se pesca em barco
a motor, a turma tá muito capitalista, só querendo ganhar dinheiro.
Tem cabra querendo tirar até 1.000
Surubins nesse trecho de rio. Aí
não tem quem aguente, nem o
pequeno pescador, nem o peixe,
nem o rio.
- O que se pode fazer, então?
- Rapaz, tem que fiscalizar tudo, a pesca e a poluição.
Tem gente que acha que não tem
jeito, mas tem jeito pra tudo nesse
mundo.

estória...
A noite cai, as muriçocas e
maruins já incomodam, quando
vou embora. Mas sem deixar de
petiscar o gostoso Dourado oferecido, e depois devorado, por Carlinhos. A orla de Petrolina se agita,
pessoas enchem as praças cheias
de carrancas e bustos de Luiz Gonzaga, Frei Damião, Padre Cícero. E
os bares abrem as portas à beira do
rio, escuro mas iluminado pelo luar
que ganha o sertão todas as noites...
(Foto: Carranca)
***

- Que jeito, por exemplo?
- Precisa gastar uma dinheirama nesses projetos de revitalização, é verdade, mas tem é que sair
dos escritórios. Bote o escritório e a
fiscalização flutuantes aqui no meio
do rio, pra ver se não melhora a vida
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do Velho Chico, pra ver se não revitaliza, aí eu quero ver.
Não só você, seu Flávio, não
só você. Sujeito simples e inteligente, Flávio demonstra ter sido
educado pelo Velho Chico e continua a percorrer as margens do rio

- agora não mais como pescador,
mas enquanto marinheiro à bordo
de um catamarã. Sabendo das novidades, conhecendo todo mundo na
região, sempre comunicativo e sorridente, ele pergunta:
- O amigo tá querendo

saber do rio, da transposição, não é?
- Sim, sim.
- Pois então vá no outro lado
do rio, na comunidade de pescadores de Juazeiro, e procure Nem,
Nem da Colônia. Ele acompanha
tudo isso aí, e vai te contar cada
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No dia seguinte, desde cedo
alguns pescadores do Angari já
haviam partido em comboio para
a pesca. Em terra, uns tecem redes
presas às árvores da margem direita
do Velho Chico, e outros vendem
peixe, em uma das esquinas da
comunidade. Enquanto as crianças brincam nas margens do rio ou
no pequeno parque construído na
praça do Angari.
(Foto: pescador tece rede)
Chego na peixaria do Angari,
e pergunto a uma jovem atrás do
balcão:

- Você conhece seu Nem,
Nem da Colônia?
- Claro. Quem não conhece
o Nem por aqui? - responde a
jovem, já apontando para a casa do
pescador.
Com uma pequena venda de
esquina, colada em sua casa, Nem
da Colônia é a principal liderança
da comunidade de pescadores do
Angari, em Juazeiro. Chego na
venda, me apresento, e pergunto
se Nem está em casa; logo vão
chamá-lo.
- Pode mandar entrar – ele
grita lá de dentro.
Entro e Nem está à vontade:
sentado no sofá sem camisa e de
bermuda, esguio e meio de lado,
segurando uma das pernas, finas e
caneludas.
- Pode entrar e se sentir em
casa, amigo. A casa é simples mas
é sua.
E assim, no sofá de casa,
começamos o bate-papo.
- Você nasceu aqui, no
Angari, fala um pouco da sua infância? - pergunto.
- Sim, desde menino foi

aqui que me criei, aprendi a andar,
brincar, nadar, pescar... minha vida
toda foi aqui no Angari
- Hoje você organiza a colônia de pescadores, é uma das principais lideranças daqui. Tem ideia de
quantas pessoas moram no Angari?
- Na base de umas 300
pessoas.
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- E quantos pescadores associados à colônia?
- Uma parte. Porque na verdade a Colônia de Pescadores de
Juazeiro tem gente de muitas ribeiras daqui da região. Não é só do
Angari, que deve ter mais de 50
pescadores. Se juntar tudo, tem
1900 pescadores que fazem parte

da colônia.
- Quais, por exemplo?
- Ah, tem a comunidade do
Salitre, do Lago, e tantas outras. E
ainda tem a colônia de Petrolina.
- E como vocês se organizam?
- A gente faz reunião de
quinze em quinze dias, nos sábados,
e discute o que precisar resolver,

seja da pesca, da agricultura, do que
for. Aí cada comunidade tem seus
pescadores, e se reúne todo mundo
aqui em Juazeiro.
(Foto: Colônia de Pescadores
de Juazeiro)
- Então vocês plantam também, não só pescam?
- Com certeza. Antigamente,
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a gente vivia da pesca mesmo. Mas
hoje não dá mais, os peixes foram
simbora, e o pescador vive da pesca
mais a agricultura nas margens.
Senão não dá pra sobreviver.
- E vocês platam o quê?
- Acerola, banana, manga...
muita fruta, mas planta outras coisinha também.
- E a pesca, como tá?
- Já teve muito melhor, né.
Hoje em dia não se acha surubim, piranha, dourado, esses peixes maiores, tão fácil como antes.
Mas ainda tem Tilápia, Tambaqui,
que é o Pacu Vermelho, e um peixe
grande aqui, outro acolá...
- O que mudou tanto assim?
- O tamanho do peixe e a
quantidade de água diminuíram
principalmente depois de Sobradinho - barragem construída na
década de 70 do século passado,
situada a 40km de Juazeiro.
- Por quê?
A lei diz que a vazão tem que
ser maior que 1.300 m³/s, e hoje
está em torno de 1.100m³/s. Daqui
uns dias, meu amigo, a gente vai de
Juazeiro até Petrolina é de pé. Para

você ter uma ideia, a profundidade
máxima do rio está em 3,5m, 4 m a
depender do ponto. A água é pouca
e o rio está cada dia mais assoreado,
tá morrendo.
- Então além da barragem de
Sobradinho, o assoreamento é um
dos principais problemas aqui em
Juazeiro e Petrolina?
- Com certeza. O assoreamento por causa da falta de saneamento, de recolhimento de lixo, e
até pelo uso de agrotóxico no plantio de margem, que é ruim pro rio,
por peixe. É muita poluição.
- Agrotóxico em plantio de
margem, como assim?
- Tem vários programas de
irrigação na região, como o Mandacaru, o Maniçoba, e outros. Mas aí
no pacote de irrigação vem o agrotóxico, e o agricultor que também
é pescador usa o agrotóxico até nas
beiradas do rio.
- E quais as formas, então, de
revitalizar o rio?
- Primeiro de tudo, meu
amigo, tem que ter educação. Os
meninos deviam aprender isso é
na escola, desde pequeno, porque
depois cresce e até mesmo o ribeirinho polui o rio, não cuida daquilo

que é o seu sustento.
- Depois...
- Depois, o que adianta recolher lixo, tratar esgoto, mesmo
que só em uma parte de Juazeiro e
Petrolina, se em outros lugares e nas
comunidades mais distantes não há
tratamento de esgoto, recolhimento
de lixo? - pergunta Nem da colônia,
em tom descontente, denunciando a
ausência de Saneamento comentada
por Flávio do Catamarã. Ao contrário do que propagandeiam as duas
prefeituras.
Já quando o assunto da conversa é a transposição do Velho
Chico, mesmo não sendo da região
doadora nem receptora de água,
Nem da Colônia também não foge
da raia:
- Você acompanha a transposição? - pergunto.
- Desde que eu era mais
jovem já ouvia falar da tal da transposição. Até que começou na época
do velho Lula. Mas se fez muita
politicagem com essa obra. Parou
tudo. Aí quando foi nas eleições de
presidente, o governo ganhou muito
voto prometendo que essas águas
iam chegar no sertão, que a obra ia
acabar. Aí, a Dilma ganhou e parou
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de novo. Agora as eleições estão
chegando e ta voltando a andar de
novo, mas aí tem que recomeçar
muita coisa - responde Nem, referindo-se às obras cujos contratos de
licitação acabaram ou foram abandonados e tinham até julho de 2013
para serem relicitadas, conforme
prazo do Ministério da Integração.
- Além disso, se o rio está
assim hoje, imagine depois da
transposição - continua ele, meio
desanimado.
- Você acha que quando estiver pronta, a transposição vai ser
positiva para o resto do Nordeste?
– continuo.
- Se a água chegar vai ser
muito bom, né, porque água é vida,
tendo água, já facilita muita coisa na
vida do povo no sertão, como nas
colheitas. Agora se ela num chegar...
- Você acredita que a água vai
chegar na casa do sertanejo ?
- Aí é que tá o problema.
Muito dessa água vai é pro camarão,
pra plantação de fruta. Pra grande
irrigação.
- Por que você acha isso?
- Porque sempre foi assim.
Quem sai ganhando é o peixe
grande, mesmo se a água chegar na

casa do agricultor, corre o risco de
chegar o grande e comprar tudo,
como já acontece muito - diz sabiamente Nem da Colônia, com a fala
mansa mas firme, e olhando de
um jeito todo próprio, que passa a
sensação ora de humildade ora de
seriedade e confiança.
Ao longo da conversa, estávamos sentados no sofá , na casa
simples e aconchegante, como Nem
prometeu. Ao lado, pelo corredor
que levava da sala para a cozinha,
passavam algumas mulheres e muitas crianças, umas brincando, outras
chorando, todas correndo. E Nem
sereno, falando da pesca, da agricultura, da transposição e de tudo
um pouco sobre a vida no Angari e
em Juazeiro.
Antes mesmo de eu sair, mostrando mais uma vez estar informado, e mais solto e íntimo, Nem
ainda comentou em tom curioso:
- Você tá sabendo da transposição do rio Tocantins? Dizem que
é o que pode salvar o Velho Chico
é a transposição do Tocantins. Mas
eu não sei não. Nunca se sabe, né?
- perguntou ele esticando mais um
pouco nossa conversa.
A transposição do rio

Tocantins para o São Francisco é um
projeto encabeçado principalmente
pelo governador de Tocantins,
Siqueira Campos (PSDB), e pelo
prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe, João Alves (DEM).
Entretanto, a chance do projeto
tornar-se realidade é pequena, uma
vez já existem outras possibilidades
em curso, como a criação do eixo
oeste da transposição do rio São
Francisco, para o Piauí, ou do eixo
sul, para a Bahia - que teria aproximadamente 330km, e passaria
pelos rios Tatuí, Salitre, Poções,
Itapicuru e Jacuípe, já em estudo
de viabilidade técina, econômica e
socioambiental, segundo publicação
no Diário Oficial da União de 8 de
maio de 2013.
Saio da casa de Nem da
Colônia e algumas crianças ainda
brincam no parquinho. O pescador-artesão continua a tecer a rede,
agora em companhia de outros pescadores que chegam da pesca. Eles
partem para pescar ao amanhecer
e voltam no final da manhã, antes
do almoço, depois saem pela tarde,
retornando ao entardecer. Às vezes,
fazem somente um desses turnos,
e revesam-se. Pois são pescadores,
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pequenos comerciantes, vendem
peixes e até barcos; mas são também
agricultores. E continuam lutando
dia a dia para sobreviver onde
foram criados, estão acostumados,
tomando banho de rio, pescando
e plantando na margem direita do
Velho Chico, no bairro do Angari,
em Juazeiro.
Sobradinho
De Juazeiro até Sobradinho,
são 40 quilômetros. Percorro a
estrada asfaltada no meio do sertão
impassível e paro para pedir informação a uma senhora que caminha
com dois filhos. Dona Tânia. Ela
também está indo para Sobradinho,
e me pede uma carona. O sol está
a pino e o céu, azul. No calor que
beira os 35 graus, ela entra no carro
e agradece prontamente.
- Muito obrigado pela carona.
Estamos pertinho, só mais uns quilômetros. Rapidinho a gente chega.
No trajeto, conversa vai, conversa vem, Tânia pergunta sobre
meu paradeiro. Ao que lhe respondo com os motivos e o roteiro
da minha viagem. Assim que me
ouve dizer que, de Petrolina, eu iria
para Cabrobó, ela logo adverte:
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- Pois então, cuidado. Muito
cuidado. Cabrobó é terra de pistoleiro. Às vezes, você olha, vê um
rapaz jovem, bem arrumado, e
quando vai ver é pistoleiro, anda
armado, de família de pistoleiro. Ali
é perigoso - diz Tânia, com a voz
firme, jeito imponente, segurando
os filhos pela mão.
Aceito o conselho, e continuamos a conversa. Se bem que dona
Tânia sempre dá um jeito de retomar o perigo de Cabrobó, os pistoleiros armados. Aproximamos-nos
de um trevo e ela pede para parar:
- Pode deixar a gente logo ali
na frente mesmo.
Eu paro o carro, dona Tânia
desce com os dois filhos e agradece
mais uma vez:
- Muito obrigado, mais um
quilômetro e você está na entrada
de Sobradinho. Que você tenha uma
boa viagem. E qualquer coisa que
precisar na região, é só me procurar.
Todo mundo me conhece: Tânia do
MST, do Vale da Conquista.
Aí caiu a ficha do medo dos
pistoleiros de Cabrobó. Dona Tânia
do MST é uma das lideranças do
assentamento Vale da Conquista,
com aproximadamente 500 pessoas,

que fica entre Juazeiro e Sobradinho, na beira da estrada. Ela chegara de Cabrobó não havia nem
duas semanas. Foi ajudar a organizar uma ocupação de terra devoluta
e já conviveu com muito pistoleiro
em conflitos por terra. Motivo de
tamanha prudência e conhecimento
frente aos perigos da região.
Sobradinho é uma das cidades mais recentes do Brasil: foi
fundada somente em 1989. Aqui,
nas décadas de 70 e 80 do século
passado, centenas de famílias foram
removidas e foi construída a Usina
Hidrelétrica de Sobradinho - maior
lago artificial do mundo. Esse foi o
principal motivo da fundação da
cidade, que antes disso era povoado
de Juazeiro.
Hoje em dia, com 20 mil habitantes, muitos deles remanescentes
do antigo povoado, Sobradinho vive
em torno da hidrelétrica. Na cidade,
muitas pessoas trabalham na usina
ou no almoxarifado da Companhia Hidrelétrica do São Francisco
(Chesf), empresa responsável pelo
funcionamento da represa.
A barragem tem 320 quilômetros de extensão, ocupa uma área
de 4.214km² e é capaz de armazenar
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34,1 bilhões de m³ de água. Além
disso, há uma tomada d’água de
25m³/s para fomentar projetos de
irrigação na região. Já a hidrelétrica
conta com 6 turbinas geradoras
e uma eclusa de 32,5 metros que
nivela a navegação entre a montante, parte mais alta, resultado da
inundação, e a jusante, mais baixa.
Sobradinho, na Bahia, cumpre dupla funcionalidade, segundo a
própria Chesf - de geração energética em potência, como um regulador hídrico da região, e de consumo
industrial e humano, funcionando
como o “pulmão” do Velho Chico.
O que muitas vezes origina conflitos
entre a Agência Nacional das Águas
(ANA), Chesf, o poder público e a
população ribeirinha, em função
da complexidade das tarefas da
barragem.
O vento é forte, a ponto de
produzir um uivo quase marítimo.
A água é verde e parece infinita a
olho nu, qual o mar, de um lado; e
o rio segue com seu curso e vazão
normais, do outro. Entremeados
pela usina e pela reclusa. No horizonte do lago, estendem-se pedaços
de terra distantes e pequenos serrotes. É um tipo de beleza incomum

pelas bandas do sertão.
E por isso mesmo chama a
atenção de nativos, turistas e viajantes curiosos diante de tanta água. É
água que não se acaba mais. Bem
ao lado de tanta seca. Mais um contraste em um Nordeste de exportação e sem-terra, que planta fruta e
colhe miséria, regado pelo maior
lago artificial do mundo, mas ainda
morrendo de sede.
Sobradinho
O homem chega, já desfaz a
natureza
Tira gente, põe represa, diz
que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima
da Bahia
Diz que dia menos dia vai
subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia
que o Sertão ia alagar
O sertão vai virar mar, dá no
coração
O medo que algum dia o mar
também vire sertão
Adeus Remanso, Casa Nova,
Sento-Sé
Adeus Pilão Arcado vem o rio
te engolir
Debaixo d’água lá se vai a vida

inteira
Por cima da cachoeira o
gaiola vai, vai subir
Vai ter barragem no salto do
Sobradinho
E o povo vai-se embora com
medo de se afogar.
R e m a n s o, C a s a Nov a ,
Sento-Sé
Pilão Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus ...
(Sá/ Guarabyra)
Cabrobó
Deixo Sobradinho, Juazeiro e
Petrolina - onde a convivência com
o rio é fundamental para se entender a profundidade da transposição
- em direção à cidade de onde parte
o eixo norte da transposição do rio
São Francisco: Cabrobó, alto sertão
pernambucano. No caminho, três
fatos me chamam a atenção, mas
por motivos distintos. Primeiro,
muitos assentamentos dos sem-terra, do MST ou da Federação dos
Trabalhadores Rurais de Pernambuco (Fetape), se espalham à beira
da estrada, sempre com sua bandeira hasteada no mastro envergado
de pau. Muitas também são as viaturas policiais em ronda pela “Operação Polígono” - elas perambulam
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pelo sertão durante todo o dia. Por
último, os nomes das cidades nos
arredores, todos cheios de “ó” - é
Bodocó, Ibó e Orocó.
Cabrobó tornou-se nacionalmente conhecida, principalmente
nos anos 90, como uma das principais cidades do polígono das secas
- ou polígono da maconha, em função do plantio extensivo e intensivo
da erva nas cercanias da cidade, irrigado muitas vezes pelas águas do rio
São Francisco. Motivo da operação
conjunta para combate ao tráfico
no sertão de diferentes polícias Rodoviária Federal, Militar e da
Caatinga, cujos soldados parecem
mais cangaceiros do Estado, vestidos com uniformes de couro bege
camuflado de cinza.
“Seja bem-vindo à terra da
cebola”. Aqui, planta-se de tudo, o
que explica que a agricultura seja a
principal fonte de renda da população da cidade. Oficialmente, na boca
do povo e nas placas na entrada da
cidade, Cabrobó é a terra da cebola.
Mas “nós plantamos feijão, arroz,
milho, maracujá, manga, goiaba,
acerola e mais um bocado de coisa”,
explica um agricultor rural nativo,
logo que chego à cidade.

A seca que atingiu o Nordeste
entre 2011 e 2013 foi a pior dos últimos 50 anos. E, é claro, não passou
despercebida pelo povo de Cabrobó.
Pelo contrário. Com a base agrícola
da cidade, os habitantes tiveram que
se virar para sobreviver tal qual o
mandacaru – forte, espinhoso e
aguerrido por fora, mas poupando
água desesperadamente por dentro.
Mas, com Cabrobó no leito do rio
São Francisco, como isso é possível?
Quem ajuda a responder é
Marcos Antônio Vasconcelos Cavalcante, ou simplesmente Tonho de
Nestor, 44 anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Cabrobó, que tem 16 anos e 10 mil
associados. Ele é uma das principais
lideranças da região e forte opositor
dos políticos que comandam historicamente a cidade;
Em sua sala tão amontoada
de papeis velhos quanto de pessoas esperando por uma conversa,
Tonho de Nestor recebe diariamente trabalhadores rurais de toda
a região, sempre com o chapéu de
couro sobre a cabeça, os broches da
Cut e da Fetape presos à camisa e
um sorriso à mostra, atrás de sua
mesa de madeira de lei. Quem o

conhece, diz a secretária, à entrada
do sindicato, sabe que ele não mede
palavras. E, logo que toma conhecimento da entrevista, Tonho de
Nestor já dispara:
- Essa transposição só trouxe
foi prejuízo pra Cabrobó, que é um
dos doadores de água, só lutando
muito para conseguir uns projetos
de irrigação pra região. Infelizmente, pouco podemos colher com
isso aí. A transposição só trouxe
foi prejuízo para os agricultores
daqui. E, para a cidade, não trouxe
muita coisa não. Parece que estavam
pensando mais em recurso de ISS
[Imposto Sobre Serviços] do que na
população quando trouxeram essa
obra pra cá.
E assim começa o nosso bate-papo, com Tonho de Nestor mostrando a lingua entre os dentes.
- Quais são os efeitos dessa
grande seca na vida do povo e da
cidade? - pergunto.
- Veja bem, para dizer ao
certo, em números, a gente não
tem. Mas as estimativas são grandes. Com essa perda que a gente
tá tendo no município hoje vamos
levar uns 20 anos para recuperar.
As perdas de animais são imensas.
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Tem gente que levou gado até para
o Pará, porque é melhor do que
ver os bichinho se comendo. Já na
agricultura, é difícil até falar em
perdas, porque na área de sequeiro
você precisa de chuva para plantar,
quando não tem chuva tem gente
que nem planta. Hoje só tá escapando ainda quem tem um poço,
uma capacidade boa de água. Aí dá
pra plantar um pedacinho de capim,
de sorro, para o bichinho não morrer de sede e fome e plantar alguma
coisinha pra comer também.
- Além da cebola, o que mais
Cabrobó produz, mesmo diante
dessa seca?
- Nós fomos um dos principais produtores de arroz do país,
Cabrobó perdia somente para
aquela região do Maranhão. Mas,
infelizmente, com a falta de infraestrutura de irrigação, porque arroz
precisa de muita água né, a produção caiu demais. Aqui, a gente
plantava uma média de 5 a 6 mil
hectares de arroz. Para se plantar
hoje 400, 500 hectares é muito difícil por causa da seca. Ainda o que
salva a gente é a Fábrica Valdivino,
né, que é a única fábrica que parboiliza arroz no Nordeste e fica aqui na

cidade. O resto é plantio para sobreviver mesmo.
- Eu vi muito carro-pipa na
cidade com o nome de Operação
Seca. Como ela está funcionando?
- Esse negócio de carro-pipa
sempre teve, né. Só que, agora com
essa seca, aumentaram os projeto
do governo, tanto nacional como
estadual, tem carro do Exército e
carro do Ipa (Instituto de Pesquisa
Agronômica de Pernambuco), mas
não dá conta não. É uma vergonha. Como é que uma família vai
sobreviver um 20 litros d’água por
pessoa ao dia, sendo que precisa
tomar banho, comer, escovar os
dentes, lavar roupa, dar água para
um animal. Um carro-pipa só são
7 mil litros, uma cisterna pega 16
mil, aí fica inviável, né. E eles demoram é muito pra chegar. Quem tem
dinheiro compra mais água, quem
não tem espera o próximo.
- E com relação a irrigação.
Cabrobó tem algum projeto?
- Não. Aqui, a gente não
tem nenhum projeto de irrigação.
O que a gente luta é pelo Projeto
Maria Preta, através do qual a
gente irrigaria 6 mil hectares. Porque quando a Funai reivindicou a

Ilha de Assunção para a comunidade indígena Truká desapropriou
muita terra de agricultor rural,
indenizou os trabalhadores, mas
nunca devolveu a terra deles, e até
hoje a gente vem brigando por essa
terra. Se é área indígena então tem
que desocupar, tudo bem, mas tem
que devolver a terra. Ele comprou,
trabalhou para pagar, é um direito
dele. Cabrobó foi o primeiro município do Brasil a se trabalhar com
irrigação por aspersão, na Ilha de
Assunção funcionava um grande
projeto de irrigação que se chamava
CRC, que era tipo uma colônia, com
suas casas, lotes, e as famílias produzindo. Hoje só tem irrigação aqui
na região em Petrolina, Santa Maria
tem irrigação por causa da barragem de Itaparica, Orocó por causa
de Itaparica e Belém do São Francisco também. E nós, que fomos os
pioneiros, não temos nada. Porque
o que hoje se chama de Codevasf
[Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco], e antigamente se chamava Suvale, que
era a Superintendência do Vale do
São Francisco, foi criada aqui em
Cabrobó pelo governo, até que os
Coelho carregaram para Petrolina e
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para as cidades em que eles tinham
voto - diz Tonho de Nestor se referindo à família com maior poder
econômico e político na região,
tanto que o nome da única avenida
de Cabrobó se chama Governador
Nilo Coelho. E provando que há
tempos a indústria da seca aflige o
Nordeste e que, também, não e à toa
a falta de projetos de irrigação e de
água no sertão.
- Agora, sobre a transposição. Você tem acompanhado desde
o início?
- Desde o início.
- Qual a sua impressão hoje?
- A questão da transposição é a seguinte. Ela se iniciou por
questões políticas. No município,
aqui, ficaram de fazer audiências
públicas, mas disseram que não
vinham porque tavam com medo
dos índios - diz Tonho balançando
a cabeça, com um sorriso irônico.
- Mas isso era só balela. A questão
é que eles não explicaram direito
o que é a transposição. Qual seria
a contrapartida por a gente ser o
doador. Não existiu nada. Tudo
que tem no percurso dela foi apenas desapropriações vergonhosas.
Desapropriações não, né, as pessoas

foram é roubadas. Porque você
pagar um hectare de terra do jeito
que eles pagaram aí, a 100 reais o
hectare, é um roubo. Eles compraram da maneira que eles quiserem.
O governo constrói a transposição
pela justiça, não é pelo direito não.
Porque aqueles que não queriam
vender porque não valia a pena, o
governo entrava na justiça, ganhava
obviamente, e depositava em juízo,
aí o cabra ia brigar o resto da vida
pra ver se ainda recebe o recurso.
- Você tem estimativa de
quantas pessoas foram removidas?
- Estimativa exata é difícil,
porque o trecho que eles pegaram é
área de propriedades, área de plantio, área de criação, área de lotes de
assentamentos.
- Você falou com o olhar de
quem é doador. Mas, com relação às
bacias receptoras dessa água, você
acha que vai ser benéfico? A água
vai chegar? E pra quem?
- Ah... ela vai chegar, porque
se ela não chegar nós destrói, nós
bota ela abaixo. Pode ter certeza. A
água tem que chegar. A qualquer
custo, seja na marra com o governo,
ela tem que chegar para o agricultor
plantar e irrigar. A gente desconfia

que ela pode trabalhar muito o
agronegócio e o polo turístico. Tudo
bem que ela atinja o agronegócio e
polo turístico. Mas tem que chegar
para quem precisa também. É porque com o governo de tudo a gente
tem que desconfiar. Nada é feito pro
pequeno não, alguma coisa é feita
para o grande. O pequeno fica é
chupando dedo.
- A ocupação do Nordeste, o
povoamento, foi muito disperso. E
a água vai bater nos açudes e nos
rios. Mas como essa água vai chegar
à casa do trabalhador?
- É como eu digo a você, tem
muita coisa a ser feita além dos
canais. Vai ter que haver instalação de bombeamento. O Programa
Água para Todos, do Governo Federal, estabelece que todo mundo
tem que ser beneficiado com água
encanada. Então com a transposição, através desse bombeamento e
das caixas de água em suspensão, a
água tem que descer por gravidade.
Então tem que ter todo esse sistema
para a água chegar.
- Você diz que tem que haver
muitas obras complementares.
Por falar nisso, além da construção dos canais, algum projeto foi
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desenvolvido aqui?
- Eu mesmo não vi funcionar muita coisa, não. Às vezes, eu
acho que esses projetos vão dar é só
cargo a alguém. Eu venho acompanhando. Até hoje a bacia do riacho
de Terra Nova não foi revitalizada.
Na bacia do rio Brígida, também
não vi nada. Na do riacho das Garças, muito menos. Eu até hoje não
vi foi mudança nenhuma. Porque
o que se fala na transposição é que
vai revitalizar o rio e seus afluentes,
só quem nem no Velho Chico isso
anda direito, tá aí tudo parado, imagine o resto. Fala-se em revitalização, replantio. Mas nada. Eu não vi
foi nada. Eu sei que a transposição
vai sair, a revitalização do rio não
vai existir, as cidades aí ao longo do
rio eram para estar todas com tratamento de esgoto, e nada.
- Eu escutei muito isso também em Juazeiro e Petrolina...
- Tá! Aqui também, cabra.
Gastaram 7 milhões de reais num
projeto de saneamento uns tempo
atrás, e tá tudo parado. Pergunte
pro povo como tá o esgoto aqui.
Tá tudo indo é pelo ralo - ou pior,
para o rio, o que é um dos motivos
de poluição e assoreamento, que

diminuiriam sem sombra de dúvida
com o funcionamento, conforme
pronunciado nos palanques Brasil
afora, dos projetos de revitalização
e saneamento básico previstos pelo
PBA (Programa Básico Ambiental)
da transposição.
A tarde se aproxima do fim,
a noite vem caindo. Tonho de Nestor se despede e parte em seu carro
todo sujo de terra, com a plotagem
ao fundo de uma foto sua, pois ele
foi o candidato a prefeito pela oposição nas eleições de 2012. Tonho,
do PRP, teve aproximadamente
6 mil votos, frente a quase 13 mil
do atual prefeito, Auricélio Torres
(PSB). Mas sem dinheiro nenhum,
explica ele todo orgulhoso. Em
frente ao sindicato, cumprimentando Tonho de Nestor, passa uma
vendedora de milho, canjica e
pamonha, gritando com a força de
um berrante. Do milho se aproveita
tudo, diz ela, até o sabugo, que vai
para o gado. É verdade, se bem que
sem terra e sem água não se planta
nem se colhe milho, nem nada.
***
O eixo norte da transposição do Velho Chico parte de uma
margem a aproximadamente 13 km

de Cabrobó. Na esquina da BR 428
com a estrada de terra que leva ao
início do canal, fica um posto de
gasolina que foi desativado para
abrigar o 2° Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro - o qual iniciou a transposição desmatando e terraplanando a
área afetada e abrindo as valas por
onde correrão as águas, para depois
virem as construtoras.
Chego no canteiro de obras
e procuro informações sobre o lote
1 da transposição, que sai daqui, e
hoje está sob concessão da empresa
Mendes Junior. Assim que sabem
do objetivo da minha curiosidade,
alguns operários logo adiantam que
o engenheiro responsável não está
e que não é nada fácil conseguir
informação por aqui. “A repórter
da Globo Nordeste mesmo veio aí
essa semana, tava sem autorização
e voltou sem fazer uma imagem.
Os homem não tão liberando fácil
pra imprensa não” - disse um trabalhador mais comunicativo. E
continuou: “Se você quiser fazer as
imagens pode até fazer, a gente não
tá vendo nada, mas se o segurança
lhe pegar sem autorização ele vai
querer apagar as fotos”.
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Se não está nada fácil para a
imprensa, também não está para os
operários. É evidente a orientação
para não conversarem com pessoas
de fora e o constrangimento (quase
uma culpa) ao falarem quando
deveriam fingir-se de mudo. Tanto
que, depois de rodar o canteiro de
obras e conhecer a embocadura,
a estação de bombeamento e o
poço de sucção, estou indo embora
quando sou parado pelo mesmo
comunicativo operário que havia
falado comigo. Ele diz:
- Ei, amigo, se você quiser
posso falar com você sobre as obras
aqui e a transposição, só que mais
tarde, depois do meu expediente.
Eu trabalhei aqui desde o início,
quando ainda era uma vereda braba,
pelo Exército. Tenho umas coisas
em casa e posso lhe mostrar.
- Com certeza.
- Só tem uma coisa, se você
pudesse não divulgar meu nome,
aí é melhor. Porque nunca se sabe,
né verdade. Eu preciso muito desse
emprego aqui.
Combinamos, então, de nos
encontrar em Cabrobó, eu e José
do Bode*(pseudônimo) para uma
conversa sobre a transposição do

Velho Chico.
- Você falou que trabalhou no
exército, desde o início, e agora está
na Mendes Junior. Fala um pouco
dessa sua trajetória - pergunto a ele,
branco, olhos claros, cabelo crespo
e castanho, tipicamente sertanejo.
- Eu trabalho há 25 anos no
ramo da eletricidade, e desde 2007
na transposição. Tive a oportunidade de ser concursado e chamado
logo no início, na época da abertura dos canais, e até hoje venho
desenvolvendo esse trabalho aqui.
Já tive cargo de eletricista, de caminhoneiro, até na topografia e na
área social. E estive também em
Petrolândia, de onde vai sair o canal
leste - diz ele mostrando fotos da
época do exército.
- Entre a saída do exército e a
chegada da Mendes Junior, houve
mais empresas que assumiram as
obras?
- Houve várias empresas,
teve uma de escavação no início e
depois teve outra que começou a
EB 1 [estação de bombeamento]. Aí
ficou parado e depois veio a Mendes Junior, onde eu já estou há 11
meses.
- E por que essas empresas

saíram? Você pode dizer o nome
delas?
- É porque na realidade essa
obra é muita extensa, as empresas
pensam que é uma coisa fácil, mas
quando chega na hora algumas não
têm a capacidade de fazer, porque
a demanda de trabalho é muito
alta, né, e elas não conseguem nem
começar o trabalho, aí acabam passando para outra empresa, como
aconteceu por aqui - diz o operário,
referindo-se a uma prática comum
nessas grandes obras, que é a quarteirização e subcontratação.
- Quais empresas?
- Você sabe como é. A gente
não pode divulgar o nome, mas que
existiu, existiu: empresas que começaram o trabalho e não terminaram.
Mas com o recomeço agora da Mendes Junior a o pensamento é dar
continuidade ao trabalho - afirma
Zé do Bode sobre uma das maiores empresas do ramo de infraentrutura, óleo e gás e indústria, que
atualmente trabalha em obras como
a ampliação das linhas de trem de
São Paulo e da BR 101 em Alagoas,
e da construção da Arena Pantanal,
no Mato Grosso, e da Estrada de
Ferro Carajás.
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- Mudando um pouco de
assunto, como vai funcionar tecnicamente essa transposição?
- Primeiro tem a embocadura
do canal, que é de onde vão puxar a
água do rio para o primeiro canal.
Essa parte é por gravidade mesmo.
Depois tem a EB1, que é a primeira
estação de bombeamento, com
uns 30 metros, a EB1 pega a água
que vem do canal da embocadura,
bombeia pra cima, e joga a água
para outro canal. Então são várias
bombas e vários canais. A EB2 é
em Terranova, que é um município
aqui perto, em Pernambuco mesmo.
E a EB3 já fica quase em Salgueiro,
a 10km do centro. Aí em diante já
é pro Ceará.
(Foto: embocadura do canal,
canal e EB1)
- E no Ceará vai funcionar da
mesma forma?
- Sim, mas no Ceará vai ter
que ter esses túneis aí, porque até o
final dos canais tem trecho de serra,
então eles perfuram a serra para os
canais saírem do outro lado. Mas vai
haver também umas barragens, que
vão proporcionar eletricidade para
o nordestino, porque a demanda de
eletricidade daqui tem aumentado

muito. Então a ideia é que com essas
barragens eles vão gerar energia
também na transposição - informa
ele sobre as hidrelétricas de pequeno
porte que estão sendo construídas
ao longo dos canais da transposição.
- E como está o andamento
das obras aqui?
- Ta andando. Hoje nós temos
40 betoneiras por dia trabalhando
para construir os canais e a EB, e
cada betoneira tem 8 mil quilos de
concreto, por aí você já tira o ritmo
de trabalho. Só trabalhando tem
mais de 2 mil pessoas, em três turnos praticamente.
- E como é o dia-a-dia das
obras?
- O pesado das obras mesmo
é nas EB’s. Nós temos hoje em cada
EB quatro seguranças do trabalho
para dar assistência pra gente, e
começamos todo dia com um DDS
[diálogo diário de segurança], que
fala sobre meios ambiente, saúde,
segurança. Aí tem a alimentação,
que é na cozinha do canteiro de obra
mesmo, e no final do expediente
tem os ônibus que traz a gente pra
Cabrobó de volta. Eu hoje só tenho
a agradecer, porque muita gente
aqui nunca tinha tido nem carteira

assinada, para falar pra seus filhos
e netos no futuro que ali foi o povo
de Cabrobó que construiu.
- Para finalizar, o que você
acha da transposição do Velho
Chico?
- Na realidade, esse é um
sonho de todos os nordestinos,
muitos estão aí perdendo a plantação e o gado sem ter água. E o
objetivo do governo é trazer água
para as pessoas mesmo. Além disso,
melhorou a oferta de emprego na
região, né, acho que ao todo foram
umas 5 mil pessoas que já passaram
por essas obras aqui - encerra Zé do
Bode, com seu jeito meio manso,
arrastado, e cheio de dedos para não
falar demais ao longo da conversa,
porém respondendo guturalmente,
corporeamente a cada pergunta
mais ácida.
Como o próprio Zé do Bode
informou, a transposição empregou muita gente em Cabrobó - nem
todo mundo, porém, saiu contente
dos canteiros de obra. Durante a
conversa com o operário - no hotel
de beira de estrada onde fiquei
hospedado em Cabrobó - o recepcionista da pousada acompanhava
atentamente a conversa.
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E assim que Zé do Bode partiu, logo ele veio conversar comigo:
- Eu também trabalhei na
transposição. Se o amigo quiser
posso falar , mas sobre as coisas que
ele não falou - prometeu Jamerson
Bezerra, que trabalhou por 8 meses
nas obras da transposição, antes de
elas pararem por um tempo e ele ter
de procurar outro emprego.
- O que você pode me contar,
por exemplo? - pergunto.
- Como ele disse, teve empresa
que abandonou as obras ou perdeu
a concessão mesmo. Antes quem
tava aqui era o consórcio Carioca,
S.A. Paulista e Serveng. Mas aí teve
umas denúncias de superfaturamento e principalmente de falta de
segurança no transporte.
- Como assim?
- Porque o consórcio não
cobria os direitos dos trabalhadores no tempo de transporte entre
Cabrobó e as obras. Por exemplo, se
houvesse um acidente no transporte
na ida ou na volta, antes ou depois
da gente bater o cartão, não tinha
seguro pra ninguém, como tem nos
canteiros - denunciou ele, falando
rápido e gesticulando bastante, bem
informado e articulado.

- E então?
- Então teve gente que entrou
na Justiça, né, ou por causa disso ou
então por outras coisas que sempre
acontecem.
- Como o quê?
- Teve casos mesmo de pessoas que passaram mal com a marmita, a comida. Aí quando eles
foram reclamar com o engenheiro
responsável, que na época era o
Marcus Vinícius, da Carioca, ele
foi ignorante e fez pouco caso. Até
que mais outro trabalhador passou
mal, a gente foi reclamar de novo e
ele falou foi que “nordestino acostumado a comer feijão com farinha, e agora botando banca, reclamando da carne”. Aí, teve um cabra
que perdeu a paciência e disse que
daquele dia em diante ele não aparecesse mais naquele canteiro de obra
- mandasse o encarregado, o responsável, qualquer pessoa, mas que
ele, Marcus Vinícius, não era bem
vindo lá. A discussão foi braba. Eu
sei que o tal do engenheiro depois
de um tempo foi embora, transferido acho, e algumas pessoas resolveram mover uma ação coletiva na
justiça com esse caso da comida.
- Mais alguma coisa?

- Não. Da transposição, o
resto é o que o cabra falou mesmo.
Boa noite!
- Boa...
***
O dia amanhece e, logo cedo,
antes de seguir os canais da transposição na direção de Salgueiro,
resolvo conhecer a Ilha de Assunção
- território indígena em Cabrobó
demarcado ao povo Truká.
A ilha é divida de Cabrobó
por uma passagem do Velho Chico
sob uma ponte estreita que não
chega a 100 metros. No caminho, a
estrada é boa e margeada por plantações, principalmente de arroz, que
se alterna somente com algumas
casas e instalações da comunidade,
como o centro de atendimento
social e da saúde ou as escolas
indígenas.
Após alguns quilômetros,
chego a uma pequena vila, com
árvores sombreando o chão de terra,
animais à solta, crianças brincando,
roupas penduradas em fios de aço
ou em arames farpados e umas 30
casas construídas umas ao lado das
outras, com uma capela singela ao
fim.
Sentado no batente de uma
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das casas, com olhar contemplativo,
bermuda preta, camisa de botão
azul listrada, um galho à boca e um
chapéu preto, está o ex-cacique Joaquim Silva. Mais conhecido como
seu Quinzim. Ele era o cacique dos
Truká quando da demarcação da
Ilha de Assunção, mas, com mais
de 80 anos, mais de metade deles
como cacique, seu Quinzim passou
o bastão para seu filho, Damião da
Silva, atual cacique da aldeia.
Quando fica sabendo que
estou de passagem para reportar a
transposição - que não afeta diretamente os Truká - e entrei na Ilha
de Assunção para conhecer melhor
a organização da comunidade, que
habita historicamente a região
junto com os índios Pankararu, seu
Quinzim me convida para conhecer
melhor a ilha. Entramos no carro,
ligo o som do carro, Luiz Gonzaga
começa a tocar “Forró número 1”.
“Aí é bom demais, seu Lua, sabia
que eu conheci Luiz Gonzaga?”
- disse ele. “Foi num forró aqui
perto mesmo, na minha mocidade
eu dançava era muito forro” - e seu
Quinzim cai na risada; já mais solto
e à vontade, ao som de Luiz Gonzaga, ele se anima me convidando

para passar na sua casa, às margens
do Velho Chico. E “haja fum, haja
fum, haja fum...”
Corremos a Ilha de Assunção,
Luiz Gonzaga cantando, seu Quinzim contando a história do povo
Truká, da grande cheia de 1959,
que inundou a ilha, das lutas pela
terra, da suada demarcação de território indígena no Brasil. Da plantação de arroz, banana, mandioca,
falando de tudo um pouco. Até que
chegamos a sua casa, após pegar
uma estrada de terra fechada. O
antigo cacique Truká mora à beira
do Velho Chico, velho amigo, onde
ele ainda sai para pescar, passear de
barco, percorrer toda a ilha em que
nasceu, pela qual lutou e onde hoje
vivem 3 mil pessoas, no trecho de
mais de 20km.
Ele agradece a carona; eu, a
experiência de percorrer a Ilha de
Assunção com quem faz parte da
história de luta e de vida da aldeia.
Seu Quinzim ainda me convida
para a toré de sábado, mas ainda é
quinta-feira, e já estou de partida.
“Vai ter toré no sábado, você é nosso
convidado, vai ter muita comida e
bebida, e se o amigo ficar ainda

podemos arranjar aquele forrozinho” - e ele sorri novamente, sempre alegre, com aquele olhar tranquilo, sereno, como quem conhece
o próprio tempo.
Salgueiro
A população de Salgueiro saltou, desde o último censo do IBGE
em 2010, de 57 mil para 70 mil pessoas! Um crescimento populacional
como nunca se viu na cidade. Aqui,
fica o centro de referência em comunicação social e o escritório regional
de gerenciamento e apoio técnico da
transposição do Velho Chico. Além
dos canteiros de obra e dos escritórios das construtoras que operam
o lote 2. O preço do m² mais que
duplicou desde o início da transposição. E hotéis, restaurantes e lojas
departamentais surgiram, mexendo
com a economia do município, elevando o custo de vida, e mudando a
cara da cidade sertaneja - com um
histórico mandacaru na entrada e
uma Lojas Americanas duas quadras adentro.
Paralela à transposição, outra
grande obra avança passando por
Salgueiro - a ferrovia transnordestina. O que ajuda a explicar o salto
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exorbitante do número de pessoas
na cidade. Operada pela construtora
Odebrecht, cujo escritório central
também se localiza em Salgueiro, a
ferrovia é um projeto de interligação dos principais portos do Nordeste - Pecém, no Ceará, e Suape,
em Pernambuco - com o agreste e o
sertão nordestinos. E Salgueiro fica
justamente ao centro desse projeto.
A ferrovia vem, a oeste, do interior
piauiense, saindo do município Eliseu Martins, em direção leste rumo
ao Mediterrâneo, para o porto de
Suape, passando por Salgueiro.
Que é de onde outro braço da ferrovia sobe, ao norte, em direção ao
porto de Pecém. Forma-se, assim,
um grande “tê” deitado, de 1.728km,
cujo epicentro é Salgueiro.
As obras da transnordestina
estão mais adiantadas que a da
transposição. E logo os trens percorrerão os trilhos, enquanto a água do
rio não chega aos canais da transposição. O trem e a transposição passarão; outros fatos, porém, ficarão
para sempre como lembrança desse
“boom” sertanejo.
Pelo menos é o que diz a
médica Denise Barros - média
estatura, um pouco acima do peso,

cabelos castanhos e olhos escuros;
bastante sorridente e receptiva.
Ela trabalha no setor de atendimento especializado da Secretária
Municipal de Saúde de Salgueiro
e acompanha os casos de doenças
sexualmente transmissíveis (DST’s)
desde o início das obras - e anuncia
a chegada de novos cidadãos e cidadãs salgueirenses.
- O trem e a transposição
passam, mas a sífilis e os filhos de
Francisco ficam - afirma a médica,
em seu consultório típico do interior nordestino, com uma mesa
de madeira boa, duas cadeiras de
plástico duro para os pacientes,
uma maca padrão ao fundo e uma
balança encostada na parede.
- Filhos de Francisco?
- É o nome que o povo tá
dando pros meninos e meninas
que vão nascer sem pai, ou melhor,
com pai desconhecido ou ausente
- diz ela mudando de humor
repentinamente.
- Como assim?
- Muitas jovens ficaram grávidas nesses últimos tempos de
homens que vieram pra trabalhar na
transposição e na transnordestina,
e eles nem sempre ficam. Homem

de todo tipo. Muitos foram embora
sem saber que iam ser pai, outros
foram porque souberam. Alguns
são casados, inclusive, e vem com
data pra chegar e pra ir embora.
Muitos deles são transferidos das
obras. As jovens, com sorte, ficam
com o apoio da família; e os filhos,
sem pai.
Aí Denise arrefeceu. É clara
a mudança de humor quando
fala dos filhos de Francisco. Meu
Deus! Quantas jovens mães estavam naquela situação? Elas tinham
mesmo apoio familiar? Ou eram
expulsas de casa, como acontece
com muitas jovens que engravidam cedo? Pois os valores morais
no Nordeste são fundados num
machismo enraizado. E a gravidez
dessas jovens, como estava sendo
acompanhada? E depois da gravidez... E os meninos e meninas, meu
Deus, que em poucos meses iriam
nascer sem o direito de conhecer
seus pais, ou nem mesmo o paradeiro deles? E os olhos de Denise
miravam para baixo, a testa enrugada, as mãos perdidas,sem saber
onde se meter, não conseguindo
mais se conter no jaleco branco.
Mais pessoas, os filhos de Francisco,
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chegavam a Salgueiro. Haveria
casa, comida, hospital, escola,
lazer, esporte para esses meninos e
meninas? Logo agora com Salgueiro
ficando tão diferente - a população
crescendo muito, demandando mais
serviços, tudo ficando mais caro. E
aqueles pais: o que se passava na
vida na cabeça desses homens solitários e mulherengos que peregrinam por grandes obras deixando
filhos? Denise não podia dimensionar o peso daquilo - estava nos
olhos dela. Ninguém podia. Ninguém conhece as mães ou os pais
dos filhos de Francisco. Quase ninguém nem mesmo sabe dos filhos
de Francisco...
Eu continuo a conversa, agora
falando das DST’s.
- Você acompanha os casos de
DST’s desde o início dessas obras?
- Sim. No início foi feita
uma parceria entre a Secretaria e
as empresas que chegaram para as
obras, aí a gente fez exames de HIV
em todo mundo. Fizemos testes nos
operários e somente um caso foi
registrado, em mais de 500 pessoas
inicialmente.
- Mas foi só pra contratação mesmo, ou foi uma parceria

cotidiana?
- Não, só no começo - ela
responde.
- E houve um aumento grande
de alguma doença, ou não?
- Oxe, o aumento foi
assustador.
- De que, por exemplo, você
falou da sífilis?
- Veja, teve aumento de condiloma, corrimento uretral, que
é a gonorréia, doenças de colo de
útero, mas principalmente de sífilis. Podemos dizer que tivemos
uma epidemia de sífilis aqui em Salgueiro depois que o povo começou
a chegar.
- Você tem números?
- Pra você ter uma ideia, a
gente tinha em média 8 casos ao
ano. Depois que começou essa onda
de sífilis, teve mês da gente constatar 16 casos - isso mesmo: um
aumento de 100% ao mês!
- E qual o perfil das pessoas
infectadas? Quem são elas?
- A maioria é de mulheres,
jovens, principalmente as profissionais do sexo e meninas que se
envolvem em prostituição infantil
- diz ela voltando a mostrar tristeza no olhar e agora na fala, que

contrasta com o jeito todo alegre e
expansivo de Denise se comunicar.
- Então a prostituição também cresceu aqui, como é comum
em grandes obras?
- Claro. Essa história que
acabou é balela. Nunca acabou e só
aumentou ultimamente.
- E o que vocês tem feito
depois da constatação desse
cenário?
- A gente tá desenvolvendo
campanhas de barreiras epidemiológicas em casas de amor, postos
de gasolina, nos canteiros de obra e
nas unidades de saúde familiar. Ta
vendo minha camisa? - pergunta ela
abrindo o jaleco, esticando o tórax
e mostrando sua blusa preta, com
marcas de batons vermelhos, camisinhas jogadas e onde se lê: “sexo
legal!” A camisa faz parte de uma
das campanhas pelo sexo seguro.
- Você acha que caso iniciativas como essa fossem tomadas
antes o número de DST’s poderia
ser menor hoje? Fica de aprendizado para outras obras?
- Sinceramente, acho que sim,
muitos casos poderiam ter sido evitados, pelo menos em parte, como
na descoberta da doença quando
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ainda está em fase bastante inicial. Foi uma lição, mas a gente só
aprende assim, né.
- Isso também se aplica aos
filhos de Francisco?
- Eu acho que sim. Acho que
sim... - diz ela enquanto mais uma
pessoa bate em sua sala.
Denise Barros nasceu em
Salgueiro e conhece muita gente na
cidade. A cada minuto, na Secretaria de Saúde, chegam pessoas
procurando por ela, entram em
seu sala e tratam-na como mais
que uma médica. Chega uma mãe
desesperada com a filha doente. Um
homossexual com quem Denise
também desenvolve campanhas de
sexo saudável. E até outra médica,
reclamando das condições de trabalho e falando do movimento dos
médicos por melhor qualidade na
saúde pública do país. Paciente,
risonha, de portas abertas, Denise
Barros sempre recebe todo mundo.
***
O relógio bate 5h45 da manhã
e dona Maria de Lurdes já está de
pé. Ela prepara o café e vai à roça,
no quintal de casa, onde planta
“uma coisinha aqui, outra ali” e
cuida de uma pequena criação de

galinha de capoeira. Volta, senta-se
na cadeira de fio na varanda, escutando os pássaros cantar. Nas casas
ao lado, ainda em construção, uma
à direita e outra à esquerda, moram
suas duas filhas - Francisca e Raquel
- com as respectivas famílias.
Assim começam há 3 anos os
dias de dona Maria de Lurdes, 64
anos, que mora na Vila Produtiva
Rural (VPR) de Uri. As VPR’s são
agrovilas para onde vão as famílias removidas no curso das obras.
Desde pequena, ela morava no Sítio
Negreiros, grande fazenda da região
que foi desapropriada para a transposição. Agora na VPR de URI,
com a família reunida, ela vê a vida
melhorar.
- O que mudou desde que
vocês vieram para cá?
- As coisa melhoraram muito.
Antes faltava as coisa pra gente.
Hoje tem transporte, água, luz...
Mas o bom mesmo é porque hoje a
terra é nossa. Esse foi o maior presente que o veio Lula deu pra gente.
Dá até pra trazer a família pra cá
- são quinze pessoas em três casas.
- Está tudo funcionando
então?
- Mais ou menos, sempre

tem uma coisinha. Aqui quem traz
água é o pipa, e às vezes ele atrasa e
a gente fica sem água - já passamos
até 8 dias sem água. Mas ele vem
normalmente 3 vezes por semana
e enche a caixa d’água, que abre a
cada dois dias pra gente encher as
cisternas.
- É só isso?
- Ah, o posto de saúde ainda
tá parado - diz ela referindo-se ao
atraso de três anos na entrega da
unidade de saúde da VPR de Uri.
- E como foi a saída de vocês
do Sítio Negreiros?
- A gente não tinha casa própria. Então a gente recebeu um
valor de aluguel de 1 salário mínimo
e meio até a VPR ficar pronta. Muita
gente que tinha sua terra reclamou,
desgostou, mas a maioria gostou
mesmo. Tem gente que reclama de
tudo...
- E vocês continuam recebendo esse valor?
Sim. É uma ajuda de custo
que o governo dá pra ajudar a
reconstruir a vida. Ainda tem gente
que tem direito a bolsa família,
bolsa escola, bolsa maternidade e
quando a seca aperta a gente entra
no programa de garantia da safra e
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no bolsa estiagem.
- Então mesmo com a seca
tem dado pra garantir a roça?
- É... - diz ela meneando a
cabeça, demonstrando incerteza.
- E vocês plantam o quê?
- É só uma coisinha aqui e
outra ali pra consumir mesmo. A
gente planta manga, banana, goiaba,
siriguela, e umas verdura também.
Mas é mais fruta mesmo. Essa nova
geração não quer mais saber de roça
não. O povo quer saber de trabalhar
é na cidade, com carteira assinada,
principalmente nessas obras aí. Mas
também, com uma seca dessas...
- Quantas pessoas moram
hoje aqui na VPR de Uri?
- Ah, umas 60 famílias.
- Mas começou com menos?
- Tinha umas 45. Mas muita
gente foi construindo mais casas
pras famílias, porque nem todo
mundo tinha terra. Nois mesmo
aqui tamo construindo - e aponta
para casa da filha Francisca, em
construção a 10 metros de distância, de onde sai correndo seu neto
Luis Felipe.
- E qual o tamanho da terra
de vocês aqui?
- Deve dá umas 3 tarefa de

terra pra cada proprietário - uma
tarefa equivale a 50m². Mas quando
tiver tudo pronto na transposição
cada VPR parece que vai ter mais 3
pra irrigação.
- Por falar na transposição, o
governo promete a obra pronta em
2015, a senhora acredita?
- É difícil. Não é de hoje não
que se promete a tal dessa transposição, desde que eu era menina - e
ela sorri, mais à vontade, agora na
companhia da família, brincando
com a própria idade. - Mas a gente
tem fé. Eu tenho fé em Deus que
vou tá viva pra ver essa água chegar um dia. Porque água é vida, né
verdade, se tiver água tudo fica mais
fácil, pra criar os filhos, a roça, o
gado...
E dona Maria de Lurdes se
balança na cadeira na varanda de
casa, olhando para Luis Felipe e
para o outro neto, filho de Raquel,
ainda de colo. Assim - se balançando na cadeira de fio azul, a brisa
constante, as seriemas e os sabiás
cantando, no tão sonhado pedaço
de terra com a família ao redor - ela
passa seus fins de tarde, em frente
a uma grande pedreira ao lado da
VPR de Uri, de onde muitas famílias

tiram seu sustento.
***
A mais ou menos 200 metros
dali, em uma casa com portão
branco e com bandeirolas de São
João penduradas no telhado, mora
seu Pedro Ferreira de Souza, de 69
anos. Ele tomava conta da fazenda
Uri de cima, fazendo roça e criando
gado, que também foi desapropriada pelo curso das obras da
transposição.
(Foto: Pedro Ferreira)
- Não foi na fazenda Uri
de cima que descobriram aquela
preguiça gigante? - pergunto me
referindo a descoberta da estrutura óssea de uma preguiça de 6
metros que habitou a terra há 12
mil anos, segundo o Inapas (Instituto Nacional de Arqueologia,
Paleontologia e Ambiente do Semiárido), que faz parte do Programa
de Impacto Ambiental do projeto
da transposição.
- Foi, sim, lá mesmo
- E como foi quando chegaram as obras?
- Eu tinha minha casa e a
mulher tinha a dela encostada, né.
Então eu recebi a indenização e ela
recebeu a casa.
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- De quanto a indenização?
- Poucos mil, porque o terreno não era meu, só a casa. Mas
tinha também a casa dos meus
filhos, que também construíram lá.
- O senhor tem quantos
filhos?
- Seis. Quatro homens e duas
mulheres.
- E morava todo mundo lá
com você?
- Todo mundo.
- E hoje?
- Hoje moram dois na rua [na
cidade] e os outros quatro aqui na
vila mesmo.
- E como está a vida aqui?
- Pra mim melhorou, né, porque já vim aposentado como trabalhor rural, e agora com a terrinha.
- E o senhor está aqui desde o
início, em 2010?
- Desde o primeiro dia eu vim
pra cá, vai fazer três anos em 15 de
dezembro.
- E como estão as condições
da VPR?
- Tá melhor, hoje pelo menos
o cabra tem sua moto, um pedacinho de terra, antes a maioria desse
povo trabalhava na terra, mas não
tinha um pedaço de chão, muitos

deles trabalhavam comigo lá na
fazenda. O povo diz que a vila mais
bem organizada é essa aqui, você
chega as casas tão ajeitada, o transporte na porta.
- E o senhor continua plantando, ou parou?
- Não, trabalhei minha vida
toda na terra, não tem como deixar
não. Planto feijão, milho jerimum
[abóbora], eu gosto mesmo é de
uma roça viu - diz Pedro Ferreira.
- Depois da transposição, vai
ter projeto de irrigação para plantio
aqui?
- Vai, tem um terreno lá em
baixo, vai ter a área de sequeiro,
que é área de chuva, né, e a área de
irrigação. Vão ser cinco hectares
de sequeiro e um de irrigação, aí
cada morador tem um pedacinho
de terra em cada - cada hectare
equivale a aproximadamente a 10
mil m².
- Mas ouvi dizer que de vez
em quando falta água.
- É, às vezes ainda falta, porque aqui não tem água encanada
ainda, né, é o carro-pipa que enche
a caixa d’água, então às vezes ele
atrasa, e tá sempre faltando um
dia ou outro. E a energia também é

fraca, rapaz, as lâmpadas tudo queimada, fica um escuro de noite. Mas
tá bom.
- E quando isso acontece?
- Rapaz, aí é rezar pra luz voltar e usar a água da cisterna, quem
tem, né.
- E a transposição, o que o
senhor acha?
- Rapaz, é um negócio bom,
se sair mesmo, se funcionar mesmo.
- E o senhor acredita que sai?
- Eu acredito, né, o povo tá
trabalhando, não é possível que não
saia um dia, não é possível gastar
uma fortuna dessa e não sair, né,
não é possível - diz ele repetidamente. - Aí vai ficar bom, vai passar
o canal lá em baixo, aí é só puxar
a água e se o cabra for trabalhador
não passa fome mais não, porque
o que vale é água, né, tendo água
faz tudo.
- As obras ficam aqui perto.
Elas têm afetado a vila?
- Rapaz, o ruim só é a poeira,
né, vem muita poeria pra cá, o vento
traz tudo. O pessoal tem reclamado
muito, dá uma gripe danada, rapaz.
- E o posto de saúde?
- Tem o posto, mas não tá
funcionando ainda não, tem médico
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não, tem nada ainda não, só a construção mesmo, aí o pessoal tem que
ir pra rua mesmo.
- E a escola?
- Já a escola tá funcionando.
Parece que o nome é Escola Pedro
Paixão. Meu chará - brinca ele.
(Foto: VPR URI)
A VPR de Uri é a maior e
mais arrumada da região. Mas
outras vilas estão sendo construídas no entorno de Salgueiro, como a
de Negreiros, com 26 famílias, a do
Junco, com mais ou menos 50 casas,
e a VPR de Queimada Grande,
ainda em construção. Em todas
elas, há uma associação de moradores, para que esses se organizem
em torno das questões que afligem
as vilas produtivas rurais - como o
carro-pipa que atrasa, a falta de postes de luz funcionando ou o posto
de saúde que fica pronto mas faltam
equipamentos e médicos.
Jati, Brejo Santo e Mauriti
Logo após a divisa de Pernambuco com o Ceará, na BR-116,
à altura de Penaforte, onde também
se constrói uma VPR, começa a
“rota dos Kariri”, povos originários
que habitaram o sertão do Nordeste

- principalmente na divisa cearense
com o Piauí, Pernambuco e Paraíba
- e que batizam a região. No Cariri,
situam-se cidades como Milagres,
Barbalha, Missão Velha, Crato, Santana do Cariri e Juazeiro do Norte
- terra do paradoxal e mitológico
Padre Cícero, no Ceará.
Mas é em Jati, menos de 50
km após Penaforte, de onde devem
prosseguir as obras da transposição
do Velho Chico. Na zona rural da
cidade, que tem aproximadamente
10 mil habitantes, situa-se o principal açude da região, Atalho ou Porcos, que será transformado em barragem e onde será construída uma
pequena hidrelétrica com capacidade de 18,5 MW de potência.
A estrada é de terra, pedregosa, com galhos à solta e lagartos
ligeiros camuflando-se na mata rasteira, ao longo da qual se erguem
poucas, raras casas de alvenaria e
algumas de sapé. À medida que me
aproximo do açude, surgem grandes propriedades com plantio irrigado e criação de boi, mais gordo
que a média dos gados do sertão. A
ocupação do território é dispersa e
homens e mulheres caminham diariamente até ao açude Atalho, com

moringas e baldes sobre a cabeça,
para se abastecer de água - já que
a maioria não dispõe da tecnologia
para puxar água do reservatório.
Muitas pessoas ainda sobrevivem
assim no sertão brasileiro: como
maratonistas em busca d’água.
O açude Atalho - construído
no leito do Riacho dos Porcos, entre
Jati e Brejo Santo, com capacidade
de 108.250.000m³ - está com o nível
de água muito abaixo do comum.
Mesmo com a maior seca no Nordeste dos últimos 50 anos, ele ainda
é suficiente para que os sertanejos
não morram de sede. “Esse açude é
nossa benção, mesmo com essa seca
braba, ele ainda aguenta mais uns
dois anos”, diz um dos moradores
de beira de estrada.
É possível verificar a olho
nu, devido à mudança na vegetação ribeirinha, a queda no nível de
água do açude. Na época das cheias,
a água sobe e facilita a coleta. Na
seca, porém, a população e os animais descem os serrotes que cercam o reservatório em direção da
água, que quanto mais distante fica
tanto mais desesperadora é a vida
na região de Jati.
Encostada a um dos morros
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do Atalho, está construída parte da
estrutura que será reutilizada para
represar a água do açude e transformá-lo em reservatório de uma PCH
(Pequena Central Hidrelétrica),
cuja capacidade não pode ultrapassar os 30 MW. As obras no açude
Atalho, porém, ainda não começaram de verdade, uma vez que muitas pessoas habitam as cercanias e
muitos moradores ainda não foram
desapropriados.
De volta para Jati, só se ouve
uma coisa das pessoas: tentar conseguir um emprego “na firma da
transposição”. Grande parte da
população economicamente ativa
da cidade não tem emprego fixo
ou carteira assinada - trabalha de
motoboy, no comércio ambulante,
na feira, fazendo roça etc. Muitas
pessoas, aliás, trabalham em Brejo
Santo, cidade a pouco mais de 20
km de Jati, com população de 45
mil pessoas e uma economia mais
dinâmica.
Dessa forma, a disputa por
uma vaga nas obras da transposição cresce. Atualmente, 300 operários trabalham no canteiro de obras
em Jati, ainda no trecho 1, lote 5,
operado pela construtora Serveng.

É o que conta Lamartin da Silva,
baiano de 37 anos, média altura,
parrudo, moreno, olhos escuros,
cabelo preto, crespo e curto. Ele é
técnico de segurança plena da obra
e já trabalhou na Petrobrás no setor
petroquímico, de transporte, entre
outros.
Eu pergunto: - Como vai funcionar a transposição aqui em Jati?
- Aqui é o seguinte. A gente
vai ter os canais para levar a água,
mas vamos construir também uma
barragem e uma hidrelétrica. Além
do deságue. A água já vem dos
outros canais, aí a gente vai fazer
uma barragem, que, com as turbinas, vão gerar energia e jogar para o
deságue, que vai possibilitar inclusive desvio para irrigação. Além da
continuidade dos canais da transposição também.
- Essa hidrelétrica vai ser
como a de Porcos, uma PCH?
- Não. A capacidade de geração energética daqui vai ser de
49MW e o reservatório também vai
ser maior. Porque no reservatório de
Atalho já vai se aproveitar a geografia do açude.
- E como funciona o dia-a-dia das obras? Principalmente

na parte de segurança, que é sua
especialidade?
-Bem, veja só. A gente tá trabalhando forte, com 300 pessoas em
três turnos, mas a estimativa é que
chegue a 2.500 operários. Porque o
trabalho só aumenta e a gente tá só
começando. Então é muita gente
numa obra. A gente começa todos
os dias com um DDS, que é o diálogo diário de segurança. Ele acontece todo dia por frente de trabalho.
Mas uma vez por semana, normalmente nas quartas, a gente reúne
todo o pessoal no refeitório, todas
as frentes, pra fazer o que a gente
chama de DQSMS, diálogo de qualidade, segurança, meio ambiente
e saúde. Além disso, tem os fiscais
de segurança, que circulam na obra
pra ver se está acontecendo alguma
irregularidade.
- E tem dado bons resultados
esse método? Vocês tem conseguido
evitar acidentes, que são comuns em
grandes obras?
- Sim, com certeza. Até agora
a gente não teve maiores incidentes.
Porque mais importante que fiscalizar é educar as pessoas para trabalharem nessas obras. Porque não é
só a segurança dele, envolve outras
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pessoas, o meio ambiente. Então a
gente tenta educar os trabalhadores
antes só de fiscalizar.
- Essa é uma visão comum
nas construtoras?
- Olhe. Eu comecei a pensar
assim depois que trabalhei na Petrobrás. Normalmente as empresas
públicas se preocupam mais com
esses quesitos. E a Petrobrás é especialista em segurança do trabalho.
Veja que é segurança do trabalho,
não só do trabalhador. Então tem
muitos fatores envolvidos nisso.
Aqui a gente tem conseguido desenvolver um trabalho legal - diz ele,
enquanto percorremos o canteiro
de obras, ainda na fase de marcação
topográfica, implosão de pedras,
terraplanagem etc.
Depois de sair de Jati e passar
por Brejo Santo, no sul do Ceará,
continuo a viagem no rastro da
transposição em direção à São José
de Piranhas, na Paraíba. Para tanto,
passo pelo município de Mauriti,
um dos principais do sul cearense,
onde avançam também canteiros de
obras da transposição.
Em 2011, nas estradas de
terra no meio da caatinga fechada,
desabou 50 metros do tunel Cuncas

I - que está sendo aberto pelo consórcio Construcap/Toniollo e Busnello/ Ferreira Guedes e liga a transposição do Ceará para Paraíba, em
São José de Piranhas.
Em Mauriti, também operava a construtora Delta, ligada ao
empresário Carlinhos Cachoeira,
que foi considerada inidônea e teve
seu contrato suspenso pelo Ministério da Integração. Desde então,
neste trecho as obras foram paralisadas e os contratos licitatórios,
refeitos. Com um novo orçamento
de R$ 587 milhões, a construtora
Queiroz Galvão saiu vencedora da
licitação do trecho Meta N3 - que
vai de Mauriti a São José de Piranhas. Mais um caso de abandono de
contrato e prejuízo de toda ordem
para a transposição do Velho Chico.
São José de Piranhas
De uma hora para outra, ao
cruzar a divisa entre Ceará e Paraíba, o cenário começa a mudar. A
paragem plana cede lugar a pedreiras, morros, serrotes e pequenas
lagoas em São José de Piranhas,
cidade de 20 mil habitantes. O rio
Piranhas, ou Piranhas-Açu, como
é denominado a partir do Rio

Grande do Norte, nasce da junção
das águas dos rios do Peixe e Piancó
e é barrado pelo açude Ávidos ou
Boqueirão, como é popularmente
conhecido, situado em Cajazeiras,
município vizinho a São José. Antes
disso, porém, o rio passa pelas cidades paraibanas deixando zonas de
charco e transformando a paisagem
sertaneja. Depois, já como Piranhas-Açu, ele deságua no Atlântico
na cidade de Macau (RN).
Assim como o açude Atalho,
o Boqueirão também será utilizado
para geração hidroelétrica, com as
usinas Engenheiro Ávidos I e II homenagem ao engenheiro Moacir Ávidos, que em 1932 começou
a construção do açude, concluído
quatro anos depois. No Boqueirão, a represa já existe e passou até
mesmo por reparos desde o início
do seu funcionamento, principalmente após a grande cheia de 1963
que inundou toda a região e causou
fissuras na estrutura da barragem.
O açude ocupa uma área de
1.124km² e tem como principais
objetivos a irrigação de 5.000 hectares de terra à jusante da barragem,
a regulação hídrica do rio Piranhas
e o incentivo a piscicultura.
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Tanto na margem direita
quanto na esquerda do açude
Boqueirão, algumas canoas de
madeira ficam ancoradas a pedaços
de pau. E pescadores partem e chegam a todo instante. Enquanto isso,
já adaptados, animais percorrem a
talude ou ribanceira da barragem - é
claro: a procura d’água.
Para que a água que vem dos
canais da transposição do Ceará
chegue ao açude Boqueirão e siga
seu caminho rumo ao Rio Grande
do Norte, é preciso superar os
morros que marcam a geologia da
região. Desse modo, na medida em
que é muito caro contorná-los, a
saída encontrada pelo projeto da
transposição foi furar os serrotes
sertanejos com túneis por onde
correrão as águas, até chegarem
nos canais subsequentes. E assim
por diante.
O primeiro túnel da região - e
maior da America Latina quando
estiver pronto - é justamente o
Cuncas I, que desabou em Mauriti,
município cearense que faz fronteira
com Monte Horebe, já na Paraíba, a
18km de São José.
O tunel Cuncas II, em São
José de Piranhas, é menor que seu

coirmão. Mas está quase pronto.
Porém, chego no canteiro de obras
e tomo um susto: está tudo parado.
Até que enxergo um sujeito
sem camisa, deitado junto à guarita,
descansando após o almoço. Logo
que me vê, ele se veste abotoando
a camisa pela metade e vem em
minha direção, magro, avermelhado
do sol, sonolento e com um galho à
boca. É Israel - o porteiro.
- Está tudo parado?
- pergunto.
- Não, pelo contrário. As
obras aqui tão bem adiantada.
- E por que não tem ninguém
trabalhando?
- Ah, porque tão de folga.
Muita gente viajou para o Rio
Grande do Norte, tá tendo uma
vaquejada lá. Eles trabalharam sem
parar no São João e no São Pedro, e
trocaram o feriado das festas juninas por essa vaquejada.
- Então as obras desse túnel
aqui estão adiantadas. Quando você
acha que elas terminam?
- Rapaz, parece que faltam
uns 80 metros só pra acabar. Já tem
4km de túnel serra adentro. Pelo
ritmo da turma, acho que mais uns
3 meses e a gente entrega essa parte

daqui.
Assim como no túnel Cuncas I, a concessionária responsável
pelas obras do Cuncas II é o consórcio Construcap/ Ferreira Guedes/
Toniolo e Busnello - a única diferença é a ordem das empresas na
associação.
(Foto: placa do consórcio)
Eu continuo: - Quantas pessoas têm trabalhado aqui? E em
quantos turnos?
- Se não me engano tem umas
80 pessoas. E de uns tempos pra cá
a turma tá trabalhando em três turnos. É um pau brabo pra entregar
essas obra.
- E como elas têm funcionado?
- Todo dia eles abrem um
pouquinho. Primeiro tem as bombas. Depois eles entram limpando
tudo e já começam a instalar energia, fazer marcação lá dentro, e
assim vai avançando. Você precisava
ver o tamanho das brita que sai daí
- diz ele apontando o túnel com os
beiços.
(Foto: tunel cuncas II)
Enquanto conversamos, juntos à cerca do canteiro de obras,
chegam de moto dois curiosos.
Um deles pergunta: “Até onde vai
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o túnel”? Israel responde. E o outro
retruca: “Pois, eu nunca era que
entrava num bichão desses”. E caímos todos na risada.
Israel é um sujeito que anda
e fala mansamente. Cuidadoso nos
passos e nas palavras, ele é curioso
e, agora mais acordado e à vontade,
quer saber de tudo da transposição.
- O amigo já rodou esse mundão todo aí, não foi?
- Foi...
- Tem umas foto aí?
E eu lhe mostro as imagens
de Sobradinho, Juazeiro, Petrolina,
Cabrobó, Salgueiro e Jati.
- Eita que o amigo rodou foi
muito mesmo - diz como quem
quer me acompanhar Israel, natural
de Morros, zona rural de São José
de Piranhas. Mas ele não pode. E se
despede acenando.
Israel está certo: a viagem é
longa. E agora, diante do atraso nas
obras da transposição, que nem
chegaram ainda no Rio Grande
do Norte, vou-me embora rumo a
Monteiro, ainda na Paraíba - onde
terminam as obras do eixo leste da
transposição do Velho Chico e onde
começa nossa viagem pelo segundo
braço do projeto que promete

mudar a vida de mais de 10 milhões até Monteiro, onde o Paraíba nasce
de brasileiros.
a mais de mil metros de altitude na
Serra de Jabitacá, é possível pereniEIXO LESTE
zar todo o leito do rio. Pelo menos
Monteiro
é o que prevê o projeto de transpoDe São José de Piranhas até sição do Velho Chico.
Monteiro, passo por boa parte do
Mas logo que chego em Monagreste e sertão paraibanos. Cajazei- teiro e saio à procura de informaras, Souza, Patos, Teixeira ficam na ções, me deparo com uma realidade
lembrança de um dos trechos mais que se tornou comum nas obras da
belos do nordeste brasileiro, com as transposição - o atraso. Na prefeiestradas subindo as serras e monta- tura, consigo a informação que o
nhas e proporcionando à visão uma processo de licitação e de contraimagem peculiar da caatinga, vista tação de pessoal para as obras acade cima.
bara de acontecer e, portanto, não
Depois de atravessar as aver- há ainda desdobramentos concretos
melhadas estradas de terra de Ouro do início da transposição em MonVelho e Prata, chego em Monteiro, teiro. A construtora Ferreira Guedes
cidade onde termina o eixo leste da saiu vencedora da licitação.
transposição do Velho Chico, após
Sendo assim, ultrapasso a
passar por todo o sertão e agreste divisa entre Paraíba e Pernambuco
pernambucanos.
e sigo para Sertânia, onde as obras
O eixo leste tem como prin- da transposição estão a todo vapor.
cipais objetivos perenizar as bacias
Sertânia
hidrográficas pernambucanas e
Sertânia é uma cidade difelevar água para o reservatório de rente. A fala do povo é rápida, muito
Poções, próximo a Monteiro, para rápida. Os sertanienses comem
que desse ponto em diante a água vogais e consoantes e se fazem
possa correr pelo rio Paraíba, pas- entender tanto pelos gestos como
sando pelo açude Epitácio Pessoa, pelas palavras. Entre os quase 34
até desaguar no litoral da capital mil habitantes, muitos também chaJoão Pessoa. Portanto, levando água mam atenção pelas características
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físicas, como a enorme quantidade
de pessoas com traços tipicamente
holandeses - olhos verdes ou azuis,
cabelos lisos e loiros, pele clara,
quase alva, e uma estrutura flamenga. Existem até sítios onde esses
traços compõem o tipo geral dos
moradores. Por outro lado, a mestiçagem - de negros, índios, europeus
e suas combinações étnicas - é tão
presente quanto o legado genético
dos conterrâneos de Maurício de
Nassau em solo pernambucano.
Assim como quase todas as
cidades por onde passam os canais
da transposição, Sertânia mudou
muito. O preço do m² subiu, elevando consigo o da casa própria e
do aluguel. Restaurantes chiques
foram inaugurados - pelo menos
dois. Hotéis foram reformados. E o
número de habitantes também cresceu, embora em menor proporção
que em Salgueiro.
Seguindo por 3 km a avenida
principal de Sertânia, chega-se ao
canteiro de obras da transposição
do Velho Chico no município. São
dois blocos de escritório. Em um
deles, numa sala com um computador sobre uma mesa de trabalho e mapas espalhados por todas

as paredes, trabalha Waldyr Júlio
dos Santos, 57 anos, engenheiro do
consórcio de planejamento e fiscalização Ecoplan/ Techne/ Skill, que
opera em quase todo eixo leste.
- Como funciona o consórcio
de fiscalização das obras do eixo
leste? - começo perguntando.
- Veja bem, são 6 estações de
bombeamento, canais, aquedutos
e barragens ao longo desse eixo.
Então é muito trabalho. A gente
roda todas essas obras aí. Mas
como a gente também fez parte do
planejamento do projeto em determinados trechos, já tem ideia dos
impactos.
- Então vocês não só fiscalizam como também constroem
projetos...
- Sim, porque quando se faz
uma obras dessas, é importante ter
noção dos impactos antes, então
a gente já faz estudo de impactos
prévio e depois fiscaliza em cima
do nosso planejamento.
- E como vocês operam?
- Tem biólogo, agrônomo,
engenheiro ambiental e todo
mundo trabalha para coletar impactos e efeitos futuros. Aí quando se
faz uma licitação dessas, já tem

contrato de impactos para supervisionar as obras. A transposição
mesmo tem o PBA (Plano Básico
Ambiental).
- E com relação às populações
removidas ao longo das obras e da
construção das VPR’s?
- Aqui do lado já tem a VPR
de Salão, que está pronta mas não
está habitada, enquanto isso essas
pessoas recebem uma bolsa-moradia para ajuda de custo.
- Por que não está habitada, já
que está pronta?
- Porque falta o acabamento
ainda, e não dá pra entregar a VPR
inacabada.
(Foto: VPR Salão de frente)
- E quantas pessoas trabalham
hoje nesse trecho da transposição?
- Aqui trabalham cerca de
1.200 pessoas, entre Custódia e Sertânia - que em 2010 era o sétimo
município Pernambuco com mais
carteiras de trabalho assinadas. Já
Custódia é um município vizinho
por onde passam aquedutos da
transposição.
- Desde que a transposição
começou, muitas obras tiveram seus
contratos abandonados ou inacabados. Por que você acha que isso
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aconteceu?
- Veja só, o que acontece às
vezes é que há desacertos entre os
projetos básicos e os executivos. O
básico quem faz é o governo, ou
então contrata alguém para fazer,
para a partir dele fazer a licitações.
Já o projeto executivo quem tem que
tocar é a construtora. Então às vezes
dá diferença entre as condições previstas pelo governo e as condições
reais encontradas pelas construtoras
ao chegar no canteiro de obras
- Você pode dar um exemplo?
- Por exemplo, às vezes o
preço dos materiais sobe ao longo
desse processo e o custo geral muda.
Aí, vem o Tribunal de Contas da
União, vê essa diferença e embarga
alguns recursos. E dessa forma atrasam as obras, mas é assim mesmo,
faz parte, se não fosse assim era pior
- afirma Waldyr, dizendo não ter
procuração em nome de governo,
partido ou empreiteira alguma para
falar da transposição.
- Então faltou dinheiro?
- Não. Nunca faltou dinheiro,
faltou projeto para se utilizar os
recursos que eram existentes.
- E não existem outros motivos do atraso?

- Eu acho que houve muita
pressa também. Por causa do prazo
de entrega. Mas acabou foi aumentando depois, porque aí tem que
refazer contrato, mais verba, você
sabe como é.
- O que você acha da
transposição?
- É um grande projeto. Vai
perenizar rios e açudes e vamos ter
uma garantia hídrica no Nordeste,
aliado com outros projetos como
o Ramal do Agreste ou de Entremontes. Teve seus problemas, mas
quando sair vai beneficiar muito
nosso povo - diz ele, natural de
Paulo Afonso, na Bahia.
- Mas para quem vai essa
água? Você acredita que o principal objetivo da transposição é o
consumo humano ou a irrigação em
alta escala?
- Isso é história, rapaz, que
a transposição vai para o latifúndio. Tem que desmistificar o mito
do latifúndio. Assim como tem
que desmistificar também o termo
transposição. Isso aqui não é uma
transposição, e sim uma retirada
de mais ou menos 2% da vazão do
rio, principalmente no período das
secas. Esse tipo de coisa já existe,

como o Canal do Sertão.
- Mas como essa água que vai
para os açudes e rios chegará nas
localidades mais longínquas do
Nordeste?
- É porque além das obras
da transposição, têm várias outras
obras complementares. É como
eu tô lhe falando, tem o Canal do
Sertão, por exemplo, e agora estão
construindo o Canal do Agreste.
A ideia é interligar toda essa bacia
hidrográfica do Nordeste para que
não falte mais água para a população - o Ramal do Agreste, que é
gerenciado pela Compesa, vai custar 4 bilhões, gerar 4 mil empregos
entre Sertânia e Arcoverde e levar
água até o município de Gravatá,
próximo a cidade de Caruaru, no
agreste pernambucano.
- E com relação à tão falada
morte do Velho Chico?
- Tem que desmistificar
isso também, que a transposição
tá matando o rio. Tirando 2% da
vazão não mata, não. E se o nível
baixar, só é fechar a passagem de
água para os canais e pronto. Se o
rio tá morrendo não é por causa da
transposição. Aliás, nunca se investiu tanto em saneamento, estações
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de tratamento, como hoje em dia.
E tem que continuar... Daqui pra
frente, quem vai fiscalizar tudo isso
é o povo. Erros podem ter acontecido, mas o objetivo da transposição
é muito maior - termina Waldyr dos
Santos, de estatura média, mulato,
grisalho, de voz sempre séria e
firme.
Na sala ao lado, Emanoelison
Siqueira, 31 anos, trabalha na fiscalização ambiental das obras. Eu
pergunto:
- Como é que funciona a fiscalização ambiental?
- Primeiro, no início das
obras, há uma fiscalização ambiental para liberação das obras. Nela,
caso haja alguma descoberta, há
isolamento para estudo e recolhimento de material, como no caso
da preguiça gigante, que você deve
ter ficado sabendo
- Sim.
- Quem não conhece o projeto - continua ele -, não sabe da
complexidade de sujeitos que o
compõem.
- E durante as obras?
- Durante as obras, a gente faz
relatórios mensais ao Ministério da
Integração, que produz relatórios

semestrais ao Ibama. Trabalhando
com a fiscalização ambiental, além
da gente aqui no eixo leste, tem a
CMT Engenharia, tem a Univasf,
que trabalha com a fauna e a flora, e
a Inapas, que cuida da arqueologia.
A conversa continua e o telefone toca. Emanoelison atende. A
ligação notifica que um morador
da região barrou uma das estradas
de acesso às obras da transposição. Ele não havia recebido ainda a
indenização equivalente ao terreno
desapropriado e resolveu protestar
contra mais essa irregularidade.
Emanoelison pede desculpas, tem
que partir. Ele vai fiscalizar a transposição do Velho Chico, o que, dada
a quantidade de desvios, não é um
trabalho fácil.
***
Na mesma avenida principal
de Sertânia cujo final vai dá no canteiro de obras da transposição, fica
o Tribunal Regional do Trabalho - o
único das redondezas, no qual chegam diariamente moradores de toda
a região com diversas reclamações.
Há 17 anos trabalhando no
TRT de Sertânia, Adilson Batista,
de 45 anos, nasceu e se criou na
cidade e é um autêntico sertaniense

- fala rápido, gesticula muito, como
quem não sabe onde enfiar as próprias mãos; moreno, com cabelo
preto e curto, de óculos e uma estatura média, porém parruda, com a
face rachada do sol e o corpo levemente envergado para frente. Ele
acompanha de perto as obras da
transposição e avalia pessoalmente
as reclamações judiciais referentes
ao projeto recebidas pelo Tribunal.
- Há quanto tempo você vem
acompanhando a transposição?
- Desde o início, quando foi
aprovada. Mas eu sempre me interessei porque é uma obra muito
antiga e falada. Né verdade?
- Mas sempre acompanhando
as reclamações judiciais também?
O que você pode contar sobre os
impactos da transposição?
- Sempre. Ah, os impactos são
muitos, são imensos. Desde o início
já tem irregularidade. Por exemplo,
teve denúncia aqui no TRT de subvalorização das terras compradas
pelo Estado, principalmente das
terras dos pequenos proprietários.
- Subvalorização de quanto?
- Enquanto no hectare de
terra de um sertanejo veio foi pago
R$ 150, teve fazenda grande por
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aqui onde o hectare foi comprado
por até R$ 600. Isso é quatro vezes
mais. Outras vezes, quando não foi
quatro vezes maior o valor, foi três
vezes. Mas e daí, né. É demais uma
coisa dessa.
- Em pedaços de terra iguais?
- Iguais, rapaz, como daqui
até ali - e apontou rapidamente para
outra sala do TRT, de frente à qual
conversamos.
- E hoje em dia, com as obras
já começadas?
- Veja só. Se eu te disser que
tem muita gente que ainda não recebeu a indenização da desapropriação de suas casas, você acredita? pergunta ele.
- Acredito. Hoje mesmo
fiquei sabendo que um proprietário
fechou as estradas de acesso às obras
porque não pagaram a indenização.
- Pois então, ele deve ser um
dos 70. Porque hoje na minha mesa
tem 70 ações de proprietários de
terra que ainda não receberam a
indenização.
- E o que vocês fazem nessa
situação?
- Rapaz, é difícil. O governo
dá o dinheiro da indenização
junto com todo o orçamento para

as obras. Não é o governo que
paga diretamente as pessoas, pelo
menos nem sempre. Às vezes são
as próprias construtoras. Aí o que
aconteceu foi o seguinte, essas
construtoras maiores subcontratam
construtoras menores, que a gente
chama de gatinhos, para fazerem
as tarefas menores. Um desses gatinhos foi a RLD Comércio e Construção Civil LTDA, que também
ficou responsável pela VPR Salão.
Pois essa turma deu no pé, escafedeu-se, e deixou 100 indenizações
por pagar. A gente foi atrás deles, lá
na Paraíba, mandou representante
judicial, mas a empresa era uma
laranja, não tinha nada no nome
dela que a gente pudesse reivindicar
pra pagar o povo.
- E aí?
- E aí que as construtoras
maiores acabam tendo que pagar o
que foi deixado pelos gatinhos. Mas
muitas delas são pegas desprevenidas. Por isso hoje a gente só conseguiu a verba para quitar 30 indenizações das 100, e sobram ainda mais
70 na minha mesa - diz Adilson,
cujo pai também teve pedaços de
terra desapropriados, mas pagos.
- Alguma outra empresa teve

práticas semelhantes? - continuo.
- Uma tal de MIL Construtora
e outra Locka Brasil também foram
denunciadas, mas por débito trabalhista. Também tem caso de gente
que é contratado, aí as empresas vão
embora e não pagam tudo que deve
a todo mundo. Mas não são muitas
não. É um caso aqui e outro ali.
- Você falou da VPR Salão. Eu
estive lá, a vila está construída, mas
não tem ninguém morando ainda.
Sabe dizer o porquê?
- A tal da RLD ficou responsável pela VPR também. Mas deixou
inacabado, pra variar. Por isso que
você vê que falta uma coisa aqui,
outra acolá. O saneamento da vila,
por exemplo, está incompleto, precisa terminar. Sem saneamento não
se pode mandar ninguém pra lá, né
verdade...
(Foto: Casa degradada na
VPR Salão)
Adilson gesticulava loucamente, parecia um italiano
endiabrado. Levantava, sentava e
levantava novamente ao longo da
conversa. Quando falava daqueles
pobres sertanejos que recebiam
migalhas por um pedaço de terra
miúdo, ele se mantinha de pé,
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nervoso, agitado. O sangue parecia
subir-lhe à cabeça e que estouraria-lhe a jugular, que saltava a cada
palavra disparada feito balas. Seu
pai também perdera terras, mas
havia sido pago. Diferentemente
daqueles pobres coitados. Eles não,
eles haviam sido removidos em
troco de nada até agora. Eram 70
famílias. Sem terra, onde estavam
aquelas 70 famílias? Vivendo sob
quais condições? Ele até sabia do
paradeiro de um ou outro. Mas e
o resto? A VPR Salão estava inacabada. A desgraça da empreiteira,
cuja papelada de reclamações se
amontoava em sua mesa, juntando
poeira, não terminara o saneamento
da VPR e também não lhe saía da
cabeça. Aquela vontade mais primordial de justiça. Ele até mesmo
fora atrás dela, mandara um oficial
de Justiça, mas era uma empresa-fantasma. Desgraça! Se o preço do
hectare era subvalorizado, imagine
o da bolsa-aluguel... E onde estariam morando aquelas pessoas? E
o que estavam fazendo, pois a esmagadora maioria era de trabalhadores da terra? - as perguntas paralisaram Adilson, que se mantinha
calado por um instante, sentava de

novo, dobrava a perna direita sobre
a coxa esquerda, encostando-se à
cadeira, pensativo, e mexia na sandália fechada de couro preto, quase
impaciente com as próprias ideias.
Até que irrompeu novamente a falar
como antes.
- E com relação a paralisação
de obras, você tem informações?
- pergunto.
- Tenho do que eu acompanhei. Em 2011, ficou tudo parado.
Ano passado, funcionou por uns 6
meses e esse ano foi que voltou a
funcionar. Mas é um absurdo esse
atraso nas obras.
- Por falar nisso, o que você
acha da transposição?
- Repare só. Quando a transposição ficar pronta, vai ser importante essa água chegar. Né verdade? A seca tá muito braba. Mas
tem outros jeitos também de lidar
com a seca, com a construção de
cisternas, que movimenta a economia, emprega, e tá na casa do
cabra. Eu não entendo por que eles
não colocam pra funcionar o que
já tem logo. Por que a partir dos
lotes que já estão prontos não liberaram os canais para abastecer os
açudes e reservatórios do Moxotó?

- pergunta ele, se referindo à principal bacia hidrográfica do sertão
pernambucano.
- O nível do Moxotó tá muito
baixo?
- Oxe, rapaz, com essa seca
não tem rio intermitente que
guente, não. Ainda mais do jeito
que tá o rio. A tubulação da rede
de esgoto foi construída em toda a
extensão do Moxotó. Mas por que
não está funcionando? Tem lugar
onde vai ser preciso até refazer a
tubulação, porque rachou. Desse
jeito não tem transposição nem
obra nenhuma que dê conta - termina Adilson Batista.
Acaba o expediente no TRT.
O fim de tarde se aproxima em Sertânia. No céu, o sol forte cede lugar
a uma lua redonda e amarelada,
que sai baixinha por entre as casas
até alcançar o alto celeste, de onde
brilha intensamente, derramando
sua luz sobre os cabelos loiros das
sertanienses, que ficam ainda mais
belos e reluzentes.

no horizonte, se confundindo com
a beleza do céu sertanejo. É o rio
São Francisco. Depois de deixá-lo para trás na altura de Cabobó,
volto a encontrá-lo quando chego
a Petrolândia, aproximando-me do
fim desta viagem pelo sertão brasileiro, no rastro da transposição do
Velho Chico.
Isso porque é próximo de
Petrolândia, precisamente a 32 km
do centro da cidade, na metade do
caminho para Floresta, de onde
parte o eixo leste da transposição
do rio. Apesar de o Governo Federal afirmar que o ponto de captação
de água ou canal de aproximação
desse eixo está pronto, ainda faltam
alguns retoques para que as águas
franciscanas possam viajar pelos
canais da transposição desse eixo.
(Foto 0434 e 0440 -. Legenda:
ponto de captação de água do rio
no eixo leste da transposição, entre
Petrolândia e Floresta)
No local, além da paralisação
das obras, a seca também é evidente.
O nível da água cai, elevando a
Petrolândia
vegetação fluvial, tão tortuosa como
De repente, depois de passar à da caatinga. Enquanto um pescapor Tacaratu, vindo de Sertânia, dor luta para fisgar alguns peixes e
uma paisagem verde e azul aponta garantir a renda da semana.
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Nova Petrolândia, como na
verdade se chama o município, tem
somente 25 anos de existência. Mas
guarda estórias impressionantes em
seu passado. Quando do início de
seu povoamento, no século XVIII,
foi apelidada de Jatobá – árvore sertaneja bastante frondosa. Mas era
povoado de Tacaratu, município
vizinho, conhecido como “Terra
da rede” – ao passar pela cidade,
observa-se a grande quantidade de
rendeiras com suas máquinas de
costura à moda antiga nas varandas
das casas; elas tecem redes, bolsas,
passadeiras e até bonecas de pano.
Em 1877, porém, o imperador D.Pedro II visitou a região e se
encantou com sua beleza. Ele logo
ordenou a construção de um cais e
uma ferrovia que ligassem o alto e
o baixo São Francisco e, dez anos
depois, mudou a sede do município
de Tacaratu para Jatobá, que, mais
tarde, em julho de 1909, ganhou o
título de cidade. Mas sob a alcunha
de Petrolândia – terra de Pedro: em
homenagem ao imperador.
Mas, então, como pode Nova
Petrolândia ter apenas 25 anos? Na
medida em que a cidade que foi
batizada em homenagem a D. Pedro

II não existe mais. Não no mesmo
lugar.
Petrolândia Velha, como hoje
é chamada pela população local,
está submersa na barragem da
Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga ou
Itaparica, como é mais conhecida.
Em 1988, há 25 anos, a população
de pouco mais de 20 mil habitantes
da então pacata cidade foi reassentada no processo de alagamento de
seu território para construção da
Hidrelétrica de Itaparica – assim
como aconteceu em Sobradinho.
Hoje, com quase 35 mil habitantes, Nova Petrolândia é muito
diferente da antiga cidade. Tem o
sexto maior PIB e o quarto maior
PIB per capita do estado de Pernambuco. O comércio, a agricultura e, em especial, as plantações de
coco, o funcionalismo público e um
grande conglomerado econômico
movimentam a economia municipal. Está bem organizada e administrada aparentemente, mas, com um
pouco de curiosidade, descobre-se
que a desigualdade social e o déficit habitacional são grandes, senão
maiores que na velha cidade, até
hoje. E muitas pessoas oriundas da
Velha Petrolândia não se adaptaram
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à nova realidade e partiram em
retirada para povoados vizinhos,
outros estados e até regiões do Brasil – como que repetindo a sina de
migrante do povo nordestino.
Quatro anos depois da fundação de Nova Petrolândia, em
1992, João Ferreira Junior, hoje com
38 anos, nascido em Arcoverde,
agreste pernambucano, mudou-se
para a cidade para trabalhar na
Câmara de Vereadores do município. Desde então, J. Junior, como é
conhecido na região, formou-se em
Direito, especializou-se em Jornalismo, atua como pastor Luterano e
como radialista na Rádio Educativa
Aliança, primeira emissora comunitária de Petrolândia, legalizada em
2007.
Alto, parrudo e cafuzo, com
olhos escuros e cabelo curto e preto,
J. Junior acompanha a transposição
do Velho Chico desde a década de
90, quando da retomada do projeto
pelo então presidente Fernando
Henrique Cardoso, e participou da
construção dos comitês da bacia
hidrográfica do rio São Francisco,
em especial ao lado dos povos indígenas, de quem ele é descendente
– J. Junior é filho de mãe Pankararu.

- Vocês têm divulgado
informações ou debatido o tema
da transposição do rio na Rádio
Aliança? – questiono.
- Veja bem. Nós temos um
programa quinzenal de jornalismo
de opinião, que é o “Cidadania
em debate”, onde temos abordado
essas temáticas socioeconômicas,
ambientais, políticas, sobre a seca e
a água. Mas nunca fizemos um programa especial só sobre a transposição. Na verdade, é bom que fique
bem claro que nós temos o mínimo
de informação, tanto por parte do
Governo, quanto por parte das
empresas envolvidas no processo
de execução da obra, ou mesmo por
parte das ONG`s. A gente sabe que
há seminários em Salgueiro, Araripina, no Ceará, na Paraíba. Mas
aqui, se tem seminários, a comunidade não tomou conhecimento,
nem do Governo Federal, Ministério da Integração, das empresas, não
se comunica nada, não se conversa
com as rádios da região, não só com
a Rádio Aliança, mas com as rádios
de Tacaratu, de Floresta. Essa é a
verdade verdadeira sobre essa obra.
É uma tremenda caixa-preta.
- Quando e como foi o início

das obras em Petrolândia?
- Na verdade, o canteiro de
obras ficou assim. Como Petrolândia em relação à Floresta oferece
uma melhor organização, uma
melhor qualidade de vida no que
tange a lazer, entretenimento, diversão e melhores serviços urbanos,
optou-se por fazer os canteiros de
obras e alojamentos em Petrolândia,
mas na verdade o eixo leste parte
mesmo é de Floresta. Em 2007,
apareceram a unidade do Batalhão
de Construção do Exército e as primeiras empresas. Mas foi por volta
de 2008 que a obra começou propriamente dita, com a chegada do
consórcio Egesa/Camter, trazendo
para Petrolândia um momento
econômico de inflacionamento do
preço dos alugueis das casas, do
custo de vida em geral, que ainda
hoje está repercutindo em nossa
cidade, com a fantasia dos especuladores imobiliários.
- Como foram os cinco anos
de operação do consórcio Egesa/
Camter?
- Pelo que pudemos acompanhar é que as obras ficaram inacabadas e que esse consórcio foi
substituído recentemente por outro
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que tem como empresa principal a
Paulista S.A., que está trazendo esse
novo momento de imigração de
operários pra nossa região. Parece-me, inclusive, que é uma empresa
de portugueses e norte-americanos.
- Mas quando o consórcio
Egesa/Camter foi embora, deixou
alguma pendência trabalhista ou
algo nesse sentido?
- Não tenho essas notícias
com muita objetividade, mas nós
temos notícias de ouvir dizer,
principalmente de um escritório
de advocacia trabalhista aqui da
cidade, do Dr. Sandoval de Lima. E
o que nós ouvimos dizer dos operários é que ficaram muitas pendências, tanto desse consórcio como,
principalmente, da Encalso, que foi
a última empresa a deixar o canteiro
de obras. Muitas denúncias com
relação a subempreiteiras ou com
relação a questões como alimentação e transporte. Pelo que sei dizer,
foram muitas ações, tanto que a vara
de Justiça de Floresta teve que sofrer
obras de ampliação.
- Desde o início, quais os
impactos da transposição, positivos
e negativos, que você pode destacar?
- Petrolândia vivia de duas

fontes de renda. A primeira é o
serviço público e, em especial, a
prefeitura municipal, que tem o
orçamento muito alto e emprega
muita gente. A segunda é o grupo
São Francisco, do empresário
Armando Rodrigues de Almeida,
que tem postos de gasolina, pousadas, hotéis, supermercados, atacado,
varejo, lojas de material de construção, enfim, é um grupo muito
forte. E uma terceira fonte, que é
mais mítica do que real, são os projetos agropecuários, possibilitados
pelo lago de Itaparica. Essa terceira
opção, que deveria ser a principal
fonte de renda do povo, na verdade
é uma fonte de exploração, porque
poucos empresários se beneficiam
dela e os trabalhadores sobrevivem
de diárias ou de “trabalho alugado”,
como se diz por aqui. Trabalham
de dia para comer à noite. Então
com a chegada dessas empreiteiras
pra fazer o projeto da transposição,
a exemplo de como aconteceu em
outros momentos, como no reassentamento da cidade, cresceu o
número de carteiras assinadas, de
recolhimento de seguro desemprego, fundo de garantia, contribuições previdenciárias. Então

esse é um dos principais ganhos. O
segundo é que houve uma injeção
de recursos nos serviços de hospedagem, alimentação, comércio. Até
porque Petrolândia, nesses últimos
anos, não viveu tempos bons com
relação às possibilidades de geração
de emprego e de renda por causa
dessa seca no Nordeste. Então essas
obras vieram para suprir a demanda
de emprego e renda que a prefeitura
e o Grupo São Francisco não iriam
atender por si só. E os aspectos
negativos de que a gente pode falar
começam pela ausência de planejamento e diálogo com a população, para preparar as estruturas a
fim de que não acontecesse o que
aconteceu, que foi a exploração
desse momento para especulação
em todos os aspectos.
- Quais, por exemplo?
- O aumento da prostituição,
a falta de formação de mão de obra
para os moradores da região. Se
você observar com mais atenção
essa situação, você vai perceber
que a maioria dos empregos de mão
de obra especializada é de pessoas
que vieram de fora. Então a nossa
região não foi preparada para oferecer mão de obra qualificada, o que
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a gente oferece é o peão, vigilante, o
ajudante de toda e qualquer coisa,
aquele cara que fica com a plaquinha “Pare” e “Siga” nas estradas.
Nem o município, nem o estado
de Pernambuco, nem a União deu
atenção e importância a essas pessoas, profissionalizando, educando
para mudar a realidade delas. Como
houve, por exemplo, com as obras
da Copa do Mundo. Aí, tem uma
comparação que me chama muita
atenção. Se em poucos mais de seis
anos se construiu tantos estádios
no país, por que essa obra da transposição é tão lenta? Vai terminar o
terceiro mandato do PT no poder, e
essa obra não avança de forma objetiva, não sai do papel. Então essa é
a grande pergunta que a população
me faz nas minhas atividades cotidianas. Mas voltando aos impactos.
Até os acampamentos dos canteiros
de obras são segregados das populações organizadas. Por que fazer
acampamentos fora do perímetro
urbano? Esses lugares depois vão
virar cidades fantasmas ou vão gerar
benefícios para pessoas e grupos.
O canteiro da Encalso, Egesa e da
Camter forneceu, por exemplo, uma
quantidade enorme de materiais de

construção a determinados grupos.
Houve uma denúncia da população,
nós fomos checar e descobrimos
que políticos da cidade compraram
a preço de ferro velho materiais de
aço, toneladas e toneladas de brita,
cimento, madeira, ferro e estruturas
em geral. Então um pequeno grupo
privilegiado recebeu a informação
e comprou essa riqueza do povo. O
Tribunal de Contas da União não
viu isso, o Ministério da Integração
não viu isso, o Ministério Público
não viu isso, ninguém vê nada. A
gente teme de fazer essas denúncias
porque a gente vive num território
sem lei, sem segurança pública.
Tanto que, no dia 20 de abril de
2013, nós tivemos nosso estúdio
invadido pelo sogro do prefeito da
cidade, que também foi vereador, o
comerciante Lourival Leal Rodolfo,
para nos intimidar porque a gente
estava tratando de assuntos de corrupção da prefeitura municipal. Mas
a gente respondeu à altura e disse a
eles que o tempo do coronelismo
havia acabado aqui no sertão –
afirmou J. Junior, impostando a voz
grave e serena, de radialista-pastor.
O atual prefeito de Petrolândia chama-se Lourival Simões, é filiado ao
Partido da República (PR), foi eleito
em 2008 e reeleito no pleito de 2012.
Eu continuo: - Qual sua

impressão da transposição do Velho
Chico?
- Hoje mesmo eu passei pelas
obras da transposição e, observando
a forma com que ela é tratada, eu
percebo que, como nós estamos na
véspera de uma eleição presidencial, parece que teve um avanço e a
impressão de que o Governo quer
dar à sociedade é que agora vai.
Mas percebe-se que é muito um
jogo de mídia, de markentig, de
cena. Dado o tamanho, o custo, a
finalidade com que é feita, a forma,
em canais a céu aberto, essa obra
é uma escolha infeliz por parte
do Estado brasileiro. Se essa obra
tivesse mesmo a finalidade que se
propõe, que se diz politicamente, ela
já poderia estar pronta. Eu acredito
que quando passarem as eleições
essa obra vai continuar em obras,
só por um milagre ou pela mudança
da forma com que esse país é levado
é que não será assim.
- E como você acredita que
essa água poderá chegar à população sertaneja, indígena, quilombola?
- Foi prometido que nós teríamos acesso à água nas propriedades. Mas o que a gente percebe
olhando para o projeto, é que ele é
inacessível às populações locais, não
há distribuição dessa água com as
comunidades sertanejas. Então esse
210

é primeiro aspecto negativo que nos
preocupa nesse sentido. Paralelo a
isso, a distribuição de caixas d’água,
do Programa Água Para Todos,
ou das cisternas, do Programa 1
Milhão de Cisternas, ainda recebe
forte ingerência política. Uma parte
das pessoas, quem tem alguma
influência política e relacionamento
na região, recebe estes benefícios,
mas a outra parte, que não abaixa
a cabeça para esse neocoronelismo
moderno, fica à margem dessas
políticas de assistência e de convivência com a seca. Na época de
criação dos comitês de bacias hidrográficas, ainda havia uma discussão
do modelo de administração, de
outorga da água, da prioridade que
é a dessedentação humana e animal.
Mas o que a gente pode vê, hoje, é
que o projeto de transposição ainda
atende aos critérios políticos e aos
interesses dos grupos econômicos,
relacionados à agricultura irrigada,
ao tratamento e à administração
das águas. Empresários de Petrolina, por exemplo, já compraram
pedaços de terra nas redondezas dos
canais da transposição na Paraíba
e no Ceará. Outra discussão que
é pouco tratada na transposição é
a possível privatização das águas.
Será que as populações do sertão,
as pessoas pobres, terão poder

econômico para ter acesso a essa
água caso ela seja privatizada? Será
que vai prevalecer a destinação política e econômica dessa água frente
à situação de sede e de seca em que
vive nosso povo? Será que a agência
reguladora de águas do nosso país
[ANA] está preparada para defender o nosso povo com relação a esse
direito inestimável que é o do acesso
à água? – indaga J. Junior, refletindo
questões que afligem todos aqueles que pensam a transposição do
Velho Chico.
Para finalizar, eu pergunto:
- Você pode contar a história da
inundação de Petrolândia? E aquela
Igreja que se mantém de pé, onde
pessoas praticam mergulho?
- A Igreja que permanece no
lago de Itaparica não é a Igreja propriamente de Petrolândia. É a Igreja
da antiga Barreira, que era um
distrito de irrigação de Petrolândia, ligada à Suvale. A verdade é
que toda a antiga cidade, inclusive a antiga Igreja da Matriz, está
debaixo d’água, no lago de Itaparica. Eu acompanhei isso na juventude, quando vinha para Petrolândia, porque minha mãe, que era
Pankakaru, nasceu na região de
Jatobá, na época em que ainda era
distrito de Tacaratu. Acompanhei de
perto a construção da hidrelétrica,

caminhei nas ruas de areia e cascalho da cidade, um pouco antes
da inundação. Há um saudosismo
muito grande. Eu costumo dizer que
muita gente morreu de desgosto e
de saudade, porque aquela cidadezinha bucólica, mais campesina
de interior, aquela vilinha que era
Petrolândia, tudo isso desapareceu. Hoje a cidade é outra coisa,
mais rica, mas também mais desigual. Muitos foram embora morar
em outras regiões, há pessoas que
foram para Arcoverde, para a capital, Recife, porque não se adaptaram
ao confinamento que o Governo
Federal impôs aos trabalhadores
rurais em agrovilas que, por mais
de uma década, ficaram inacabadas,
sem assistência básica, sem os projetos de irrigação. Deram o nome de
assentamento, mas, de fato, aquelas pessoas não foram reassentados
coisa nenhuma. Elas foram lançadas
no meio do deserto, sem água, com
casas rachadas, uma realidade triste
e cruel que eu encontrei quando
vim nos anos 90. Então eu me preocupo muito com o futuro do nosso
povo quando passar esse “boom” da
transposição...
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POR UMA FRENTE AMPLA PELA
MEMÓRIA
ROMERO VENÂNCIO

D

epois da tragédia
de 04 anos do
governo bolsonaro e seus aliados, deveríamos ter plena consciência do significado da memória
neste imemoriado país. 1964 foi
um portal aberto e nunca fechado.
Depois de 2013, um Brasil não
pode esquecer o esgoto que foi da
rua ao parlamento numa crescente.
2014 foi campo de guerra para
adolescente perto do que viria lá
na frente. A vitória de Pirro de
uma esquerda neste fatídico ano
e sua copa 7 a 1 com Joaquim
Levi e tudo o mais, pavimentou o chão de uma vetusta-nova
política. E estamos chegando.
A esquerda dizia: “saiam das redes
sociais”. A direita dizia: “legal.
Saiam. Nós ficamos”. O que veio
depois foi previsão de Cassandra.
Ou como disse o canal Meteoro
em 2019: “tudo que precisamos
desaprender para nos tornarmos
um idiota”. E 2016 foi logo ali.
2016 o golpe. Foi golpe. Foi
golpe. Mesmo que depois os
golpeados procurem os golpistas para suas alianças. Paciência. O imperialismo não dorme,

lembrando Eduardo Galeano.
Michel Temer (o vice...), pano
de chão... foi tapete para
B ols onaro e b ols onar ist as .
2017 ou “o ano em que meus
pais saíram de férias”. O laboratório do bolsoanarismo casadinha com a mídia da casa grande.
Que dizer do poder judiciário
neste ano de 2017? Sem ânimo
pra responder. A glória da lava
jato. Ou como diziam os antigos:
“o que é a glória deste mundo!!!”
2018 começa em 7 de abril: prisão
política-injusta de Lula. O restante,
foi retratado brilhantemente por
Mario Magalhães num livro antológico: “Sobre lutas e lágrimas: uma
biografia de 2018” (Editora Record).
E termina quando: o candidato do
PSL derrotou o petista Fernando
Haddad no segundo turno, com
55% dos votos, e foi eleito o 38º
presidente do Brasil. Capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991, bolsonaro se elegeu...
2019. 2020. 2021... 2022. Pesadelos.
Pandemia e bolsonaro. Inclementes. Tantas mortes. Tantas dores.
Não podemos esquecer. Um fantasma ronda este brasil apequenado: o fantasma real da fome.
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Nas ruas. Nos sinais. Ou o que
não deveria ter chegado onde chegou, chegou. O amargo neoliberalismo de volta com centrão e tudo.
UMA PROPOSTA. No segundo
semestre do ano (2022) deveríamos
fazer um bombardeio de memória. A cultura do “fora Bolsonaro”
encarnada em roteiro de ação.
Nas igrejas comprometidas com a
democracia, nas universidades, nos
sindicatos, nos movimentos sociais
ainda vivos, nas mais variadas organizações democráticas (ainda que
liberais), nas praças públicas, fazer
o que? - eventos, cursos, oficinas,
saraus, islams, nas redes sociais, no
boca-a-boca... falar da memória, da
tortura, das prisões, dos exílios, dos
corpos desaparecidos, dos assassinatos e de tudo que foi essa lata de
vermes da ditadura. Não podemos
perder a juventude para fascismos e fanatismos. Independente
do resultado das eleições nesse
2022, o bolsonarismo continuará.
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COLÔMBIA 2021: OUTRA VEZ
A GREVE DE MASSAS
MONDRAGÓN HÉCTOR

O

s acontecimentos o cor r idos
em mais de 700
municípios da
Colômbia a partir da realização da
Greve Nacional de 28 de abril não
foram fabricados por alguém, assim
como o governo do Duque e seus
funcionários tentam inutilmente
afirmar.
O que tem acontecido faz
parte de um período histórico de
greve de massas com raízes profundas objetivas na situação socioeconômica e política, que se manifestou na Colômbia desde o dia 21 de
novembro de 2019 e durante todo o
mês de dezembro daquele ano.1 O
governo e a maioria governista do
congresso acreditaram que podiam
lançar sobre as grandes mobilizações de protesto a aprovação de
uma reforma tributária em favor
das transnacionais e dos mais ricos,
multiplicar o assassinato de líderes
sociais e que tudo iria ficar por isso
mesmo.
Temos que entender qual é o
caráter latino-americano e internacional do que está em curso.
Não se trata de um “plano”
de alguém,, mas sim do resultado

da crise mundial das políticas neoliberais e da situação de miséria e de
opressão política que o capitalismo
tem submetido aos povos.
Em 2019 as mobilizações no
Haiti e Porto Rico, a greve de outubro no Equador, as mobilizações
gigantes no Chile, e a valente luta
dos indígenas, camponeses e operários da Bolívia contra o golpe de
estado policial fascista, antecederam e impulsionaram a dimensão
da greve na Colômbia.
Em 2020 a pandemia adiou
as mobilizações, mas em maio, os
protestos nacionais massivos nos
EUA contra a violência policial
e o racismo após o assassinato de
George Floyd quebraram o gelo. A
greve massiva que bloqueou totalmente as vias da Bolívia em agosto
obrigou a convocação de eleições.
Os grandes protestos contra a violência policial na Nigéria contra a
corrupção, a tentativa de golpe de
estado parlamentar em novembro
no Peru, a greve geral na Indonésia
e as manifestações pela democratização da Tailândia quebraram a
quarentena, assim como em 2021
a greve camponesa da Índia e as
manifestações contra o golpe militar
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em Myanmar.
Na Colômbia, como nos EUA
e na Nigéria, foi a violência policial
que quebrou a quarentena no dia
9 de setembro de 2020 e desencadeou um levantamento geral dos
bairros populares de Bogotá, depois
da marcha solidária dos povos do
Cauca e dos indígenas de Caldas,
Huíla e do Valle que marcharam
pela cidade dia 21 de outubro e a
tomada do aeroporto Eldorado que
os Misak fizeram por 7 horas.2
O treinamento, adaptação
e equipamento das polícias para
oprimir e humilhar ao povo pobre e
para tentar esmagar as mobilizações
populares, é uma constante internacional que cada habitante de um
bairro popular sofre na maioria das
cidades do mundo, por qualquer
motivo.
A pandemia enfatizou os graves danos do neoliberalismo sobre
a maioria da população.
Especialmente, evidenciou as
falências do negócio com a área da
saúde, mas além disso, na Colômbia, o governo não vacilou em tomar
medidas econômicas em favor da
banca enquanto apenas entregou
migalhas aos mais pobres, negou

auxílios aos pequenos empresários
e microempresários e deixou sozinhos aos camponeses que tinham
suas colheitas prontas.
Para completar, não se preocupou, a tempo, em fazer pedidos
de vacinas para deter o vírus.
O terremoto que se sentiu na
Colômbia desde o dia 28 de abril,
que alguns chamam “explosão
social”, é o aprofundamento do período de greve de massas em nosso
país. O epicentro foram as favelas de
Cali. O estopim foi a “nova” reforma
tributária com a que quiseram fazer
os trabalhadores e a classe média
pagar o que se descontou às transnacionais e aos mais ricos e o que
lhes tem dado aos bancos. A crise
do sistema de rodovias em concessão expressada na multiplicação dos
pedágios e suas altíssimas tarifas
colocou o ingrediente para estender o protesto.
As marchas gigantes em
Bogotá, Medellín, Bucaramanga,
Cali, Pereira, Manizales, Armenia,
Villavicencio, Barranquilla, Buenaventura, Pasto, Ibagué, Neiva,
Barrancabermeja, e Popayán, com
importante presencia indígena
apoiando os bairros e derribando

estatuas dos colonialistas; os bloqueios de vias que realizaram os
caminhoneiros em diversas regiões do país (Meta, Boyacá, Caldas, Quindío, Tolima), se uniram a
mobilizações nas rodovias de camponeses de Catatumbo, Curumaní
(Cesar), Arauca, Boyacá, Meta,
Yondó (Antioquia), Sumapaz y
Cauca, indígenas, comunidades
negras e população da periferia das
cidades.
A diáspora colombiana se
tem manifestado massivamente em
apoio à greve nacional em Nova Iorque, Londres, Berlim, Paris, Bruxelas, Madri, Valência, Buenos Aires,
Santiago, Quito, San José (Costa
Rica), Panamá, México, Miami e
Washington. Outros atos com presença significativa aconteceram em
muitas outras cidades do mundo,
incluídas São Paulo, Rio de Janeiro,
Lisboa, Porto e Coimbra.
Tudo isso provocou a ira da
oligarquia que sentiu que lhe pisavam os dedos dos pés. Em vez de
negociar, tem desencadeado sua resposta assassina com balas, não só
da polícia a suas ordens, mas também de grupos paramilitares urbanos que atuaram em coordenação
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com as forças do estado e máfias da
delinquência.
A “democracia restringida”
colombiana, que assassina líderes
sociais diariamente, que quer fazer
destruir os acordos de paz, não tem
duvidado em instaurar uma ditadura contra o protesto popular:
1. mediante os decretos que
ordenam os prefeitos e governadores a aceitar uma “assistência militar” para atacar as mobilizações;
2. processos de extinção de
domínio contra os caminhoneiros
que protestam contra os pedágios
caros e imputações contra manifestantes e líderes sociais;
3. processos contra os congressistas de oposição, ordenados pela procuradoria do bolso e
ex-ministra do Duque e o trâmite
de urgência de um projeto de lei
inconstitucional que torna em juiz
da república que pode ditar sentenças penais, à procuradoria, que na
Colômbia é um organismo de mera
vigilância administrativa.
A ditadura das balas do
Duque se baseia no dogma de que
os bloqueios são um delito, com o
qual criminaliza os bloqueios de
vias, apesar de que mantiveram por

semanas corredores humanitários
para a missão médica e para o abastecimento de alimentos e artigos de
primeira necessidade. Assim se incitou o tiroteio dos manifestantes que
já tem custado a vida de 74 deles3,
um olho a dezenas e desaparição de
jovens que protestavam.
A “assistência militar” é um
truque para burlar os controles
constitucionais e de conveniência
à declaração do Estado de Exceção, que não se declara para que
o governo use as forças armadas à
vontade e enfrente a tiros a mobilização popular. Já não é só o ESMAD
que mata manifestantes, mas desde
o dia 9 de setembro, os patrulheiros,
e desde 2021 o GOES, e como sempre os paramilitares, que agora se
atrevem a se deixar filmar atuando
em conjunto com policiais.
Embora o ministro de defesa
assegure que o ESMAD só matou 3
manifestantes desde que foi criado,
na realidade há 45 denúncias de
assassinatos cometidos por esse
esquadrão em diversos lugares do
país até 2020.4 Embora durante a
greve de 2021 esse esquadrão tem
sido acusado de 19 das mortes, é
evidente que já não se trata apenas

da questão comportamental de uma
das forças que integra a polícia, mas
de um aparato ditatorial à frente
do qual o ministro Molano se tem
colocado.
A ditadura de Duque se nega
a corrigir sua política econômica e
responde com mais e mais opressão.
Com isso, não faz mais do que aprofundar as causas da greve de massas,
que não é simplesmente uma greve,
mas uma cadeia de mobilizações
que se aumentou a partir do dia 21
de novembro de 2019. Assim o tem
ensinado Chile e Peru com maestria. Estamos em um momento em
que qualquer conflito econômico ou
político desencadeia uma ampla resposta popular. Por exemplo, Usme
se levantou contra as medidas para
impor o monopólio do Transmilenio e, de agora em diante, a população não vai ficar quieta em cada
lugar quando violem seus direitos.
O mais importante da greve
de 2021 tem sido o protagonismo
dos bairros populares das cidades e
povoados, dos jovens, das mulheres
e dos artistas. A dinâmica da greve
de massas tem levado a que surjam
formas de auto-organização autônomas como as primeiras linhas em
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todo o país, as grandes assembleias
populares, as panelas comunitárias
e festas de protesto nos Portais de
Bogotá, os comitês locais e a prometedora União das Resistências
em Cali, que têm sido reconhecidos
como interlocutores por alguns prefeitos e governadores.
O magistério que faz parte
do comitê nacional tem desempenhado um papel destacado durante
a greve. Também alguns sindicatos
têm sabido se articular às mobilizações locais.
Por decisão própria, os portuários de Buenaventura pararam a
atividade do porto. Claro, o comitê
nacional de greve não podia nem
pode ser capaz de lidar com o turbilhão da mobilização de uma greve
de massas. Seu papel, além de convocar, é tratar de orientar. Mas é
inevitável que surjam novas coordenações de setores mobilizados, que
só se podem unificar em quanto se
lhes reconheça.
Sem dúvida, a luta pela renda
básica de emergência é vital para
todos os setores mobilizados e primeiro que tudo para a juventude
que é a mais afetada pelo empobrecimento, falta de oportunidades e

o desemprego. Os caminhoneiros
precisam de uma redução de tarifas e do número de pedágios, mas o
país precisa do fim do esquema neoliberal de rodovias por concessão.
Assim como deteve a lesiva reforma
da saúde, o Congresso não deveria
permitir o trâmite de uma reforma
tributária que não seja pactuada
com os setores que pararam.
Os caciques políticos temem
como a morte que as eleições de
2021 lhes causem uma derrota eleitoral histórica. Por isso fazem coro à
favor da ditadura. Tem armas velhas
de fraude como a falta de controle
de impressões digitais e assinaturas dos votantes, a transmissão
errada de dados e a intervenção
dos computadores da Registraduria por hackers. Mas sabem que sem
esmagar ditatorialmente o protesto
vão de qualquer forma perder as
eleições.
No entanto, o processo atual
não tem como objetivo umas simples eleições. Como dizem os jovens
dos bairros, se trata de que eles conquistem um futuro diferente para
eles e para a Colômbia, em que o
povo organizado decida e dirija seu
destino em paz. Se conseguimos nos

unir, assim será.
Héctor Mondragón, 10 de
junho de 2021
Notas
1 Mondragón Héctor (2019)
“2019: a greve de massas”, Vermelho, 14 de dezembro de 2019.
2 Mondragón, Héctor (2020)
“Colômbia: por que a mobilização
massiva saiu da quarentena?“ Vermelho, 26 de outubro de 2020.
3 INDEPAZ (2021) “Listado
de las 74 víctimas de la violencia
homicida en el marco del Paro
Nacional, al 28 dejunio”.
4 La Liga Contra el Silencio
(2020) “Las 43 muertes que involucran al ESMAD antes del #21N”.
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogotá.
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1ª PLENÁRIA LIVRE DE SAÚDE MENTAL
ANTIMANICOMIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO

O

Fórum Paulista da
Luta Antimanicomial - FPLAM
convoca os movimentos de luta antimanicomial,
entidades e coletivos da classe
trabalhadora a participarem no dia
04 de Junho de 2022 da 1ªPlenária
Livre de Saúde Mental Antimanicomial do Estado de São Paulo que
tem como tema “QualSaúde Mental
Queremos?”, como etapa preparatória para a 3ª Conferência Estadual
de SaúdeMental e para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental,
chamada pelo Conselho Nacional
deSaúde (CNS), num contexto político complexo, de recrudescimento
da crise econômica no país e esfacelamento das políticas públicas e
sociais.
O aceleramento das contrarreformas vem ocorrendo ao longo
dos anos, tendo como consequência
o desmonte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), ao mesmo tempo
em que tem fortalecido as comunidades terapêuticas, entidades privadas e restritivas de liberdade, com
ações que colaboram para a legitimação conservadora da cultura
manicomial, interesses do complexo

industrial da saúde e da “guerra às
drogas”, fortemente ancoradas por
interesses religiosos, moralistas e
neoliberais que desfiguram a política de Saúde Mental prevista na Lei
10.216/2001, na Lei 13.146/2015,
LBI - Lei Brasileira de Inclusão da
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Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência) e na resolução da ONU 186/2008 que aprova
o texto da convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A Emenda Constitucional
(EC) nº 95, congelou os recursos

financeiros para o Sistema Único de
Saúde (SUS) durante 20 anos que
afetou a Política de Saúde Mental
de modo implacável, ferindo seus
princípios de cuidado em liberdade,
com justiça social, no território e na
comunidade. Ainda nos deparamos

ataques aos direitos da classe trabalhadora, intensificado pelo contexto pandêmico da COVID-19, o
posicionamento crítico sobre qual
política de Saúde Mental queremos construir se faz urgente, sendo
importante retomar a radicalidade
da defesa da Reforma Psiquiátrica
Antimanicomial, conforme inscrita
na carta de Bauru de 1987 e reafirmada em 2017 no evento de “30
anos do Encontro de Bauru”.
Assim, temos diante de nós
o desafio de construir uma Conferência Estadual e Nacional nessa
conjuntura de intensos ataques à
classe trabalhadora, dos setores
mais oprimidos e vulnerabilizados
da sociedade, como a população
indígena, negra, LGBTQIAPNB+,
com destaque às mulheres trans e
travestis que tem uma expectativa
de vida de apenas 35 anos, pessoas
em situação de rua, pessoas em
sofrimento psíquico, pessoas com
com o avanço da organização da deficiência intelectual, usuários
extrema direita nos últimos gover- e usuárias de substâncias psicoanos, os ataques aos direitos huma- tivas, sujeitos manicomializados,
nos, o fortalecimento da lógica que sofrem com o aparato ideolómanicomial e higienista que vem gico de repressão e encarceramento
avançando a largos passos.
das mentes e corpos que fogem aos
Neste cenário tão adverso de padrões de normalidade.
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Neste contexto da pandemia,
além dos acolhimentos nos serviços
públicos de saúde serem conduzidos
de maneira contingente, as assembleias presenciais estão suspensas
produzindo um cenário ainda mais
difícil de mobilização das bases para
as discussões das organizações das
etapas da conferência que ocorrem
em reuniões remotas. É necessário
viabilizar uma participação ampla,
considerando a precariedade da
acessibilidade digital da maioria
dos usuários e usuárias dos serviços de Saúde Mental, que ressalta
o processo de desigualdade social e
paridade nas decisões.
Há muitos municípios em
que os Conselhos de Saúde não
estão chamando as Conferências e
as informações não estão chegando
aos trabalhadores e trabalhadoras,
usuários e usuárias e seus familiares. Vale ressaltar, que com o avanço

das terceirizações das unidades de
saúde, as mobilizações ficam ainda
mais comprometidas, uma vez que
os trabalhadores e trabalhadoras são
constantemente assediados, tendo
seus postos de trabalhos ameaçados,
pois não é interesse das OSS’s promoverem a organização popular. É
urgente e necessário a abertura de
concursos públicos e a retomada da
gestão das unidades de saúde pela
administração direta.
Dessa forma os Movimentos
Sociais e os Movimentos da Luta
Antimanicomial, principalmente,
têm o papel fundamental e estratégico para a convocação e instrumentalização da comunidade para
participarem das conferências, na
defesa da Reforma Psiquiátrica
Antimanicomial, do Sistema Único
de Saúde (SUS), do Sistema Único
da Assistência Social (SUAS) e das
demais políticas públicas que são
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imprescindíveis para a consolidação das RAPS e a garantia do cuidado em liberdade. É fundamental
garantir que as conferências sejam
realizadas em todas suas etapas de
maneira democrática, com amplo
acesso e participação.
O tema da 1ª Plenária Livre
de Saúde Mental Antimanicomial
do Estado de São Paulo está inserido no tema geral da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental “Fortalecer e Garantir Políticas Públicas:
O SUS, o Cuidado de Saúde Mental em Liberdade e o Respeito aos
Direitos Humanos”, sendo os eixos:
1 - Cuidado em Liberdade como
Garantia de Direito à Cidadania; 2
- Gestão, Financiamento, Formação
e Participação Social na Garantia de
Serviços de Saúde Mental; 3 - Política de Saúde Mental e os Princípios
do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade e Impactos na

Saúde Mental da População e 4 - Os
Desafios para o Cuidado Psicossocial Durante e Pós-pandemia.
Todos os Movimentos da Luta
Antimanicomial, entidades e coletivos da classe trabalhadora podem
participar da 1ª Plenária Livre de
Saúde Mental Antimanicomial do
Estado de São Paulo que servirá
ao povo como instrumento de formação, mobilização e como experiência de autoorganização e luta.
As Plenárias e Conferências Livres
são dispositivos políticos potentes
para trazer à tona uma discussão
ampliada das demandas de Saúde
Mental da classe trabalhadora, tão
precarizada, explorada e oprimida
no país.
É necessário ressaltar a
importância da 5ª Conferência
Nacional de Saúde Mental e da 3ª

Conferência de Saúde Mental do
Estado de São Paulo, porém, apenas com a garantia da participação popular ampla, priorizando o
direito integral à Saúde Pública,
laica e de qualidade, com o posicionamento radical contra a mercantilização e terceirização das políticas
de saúde, defesa intransigente das
Políticas de Drogas Antiproibicionistas, na perspectiva de Redução
de Danos, a ampliação da Atenção
Básica, o protagonismo dos usuários e usuárias, das pessoas manicomializadas, que integram as lutas
feminista, antirracista, antimachista, anticapacitista, antilgbtfóbica, antiproibicionista, antifascista
e anticapitalista, poderemos alterar
a correlação de forças e construir
uma luta antimanicomial forte, não
apenas em si mesma, mas ligada a
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todas as lutas da classe trabalhadora
a fim de construir uma sociedade
livre de exploração e opressão!
Acompanhe as redes sociais
do FPLAM para saber informações
sobre a Plenária Livre:
http s : / / w w w. f a c e b o ok .
com/groups/forumpaulista.
lutantimanicomial/?__tn__=%2Cd
https://instagram.com/antimanicomial_fplam?utm_medium=copy_link

POR UMA SOCIEDADE SEM
MANICÔMIOS! SAÚDE NÃO É
MERCADORIA!

230

