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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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Filosofia, Direito e Arte (ELDFA).
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inventiva e ética.
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A

pandemia delimitou a urgência de um
novo projeto
de humanidade, pois o vírus nos ensinou que
a nossa forma comunitária e social
de reproduzir a vida encontra-se
na fronteira de uma tragédia e do
genocídio da espécie humana.
Os ideais renascentistas de
humanidade surgiram após trinta
anos de pandemia no continente
europeu. Essa pandemia impulsionou a necessidade de criação coletiva de um projeto de humanidade.
Enfim, a vida precisava ser reelaborada, pois a cosmogonia teológica
cristã não mais se sustentava nesse
momento de crise.
A estética do renascimento
impôs um repensar de paradigmas
antropológicos, deixando o legado
pantocrato da onisciência, onipresença e onipotência do divino para
imergir num resgate histórico e filosófico de uma sociedade construída pelas mãos humanas. Leonardo
da Vinci esboça em seu desenho o
homem de vitruvio (1490) um novo
ideal estético, resgatando o ideal
clássico grego-romano de beleza,
equilíbrio e harmonia das formas

a partir da perfeição e das proporções humanas. O homem vitruviano surge de estudos do arquiteto
romano Marcos Vitruvios Pollio e
sua obra “ARCHITECTURA”, conforme trecho registrado nos estudos
em diário de Leonardo da Vinci a
respeito do seu desenho:

na testa é um sexto da altura de
um homem
O comprimento máximo
nos ombros é um quarto da
altura de um homem
A distância entre a o meio
do peito e o topo da cabeça é um
quarto da altura de um homem
A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um
quarto da altura de um homem
A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da
altura de um homem
O comprimento da mão
é um décimo da altura de um
homem
A distância entre o fundo
do queixo e o nariz é um terço
do comprimento do rosto
A distância entre a linha
de cabelo na testa e as sobrancelhas é um terço do comprimento
do rosto
O comprimento da orelha
é um terço do da face
O comprimento do pé é
um sexto da altura

Um palmo é o comprimento de quatro dedos
Um pé é o comprimento
de quatro palmos
Um côvado é o comprimento de seis palmos
Um passo são quatro
côvados
A altura de um homem é
quatro côvados
O comprimento dos
braços abertos de um homem
(envergadura dos braços) é igual
à sua altura
A distância entre a linha
de cabelo na testa e o fundo do
queixo é um décimo da altura
de um homem
A distância entre o topo
da cabeça e o fundo do queixo
é um oitavo da altura de um
Pensar o mundo a partir deshomem
sas medidas e proporções do corpo
A distância entre o fundo humano estabeleceu uma regra
do pescoço e a linha de cabelo racional para medir a potência do
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saber nesse projeto de humanidade
regulada por princípios antropológicos, antropocêntricos e antropomórficos. Enfim, uma humanidade
construída por um saber, por uma
centralidade e uma forma humana.
Esse resgate antropológico
criou os pressupostos para uma
provocação filosófica e estética em
que a humanidade deve expressar
o espelhar da vida humana; como
também, num processo de imersão
nas relações de poder entre Estado,
sociedade civil e indivíduos. Essa
tríade foi elaborada por Maquiavel
em sua obra “O Príncipe”, pois nos
interpela para obervarmos a relação
entre virtú e fortuna.
A virtú é a capacidade de
controlar os acontecimentos, de
contruir estratégias de governar e
de antecipar a imprevisibilidade da
história. Como também, é a forma
de controlar as probabilidades e
suas possibilidades de cercear a
superioridade da vida pública em
detrimento da vida privada.
A virtú seria a forma da engenharia política de manter a paz e a
estabilidade do governo. Por outro
lado, a fortuna diz respeito a “sorte
individual” frente às necessidades
e circunstâncias do tempo presente

em cada momento histórico.
A fortuna deve ser encarada
como um desafio político, um desafio a ser conquistado e atraído pela
constituição de valores da virtú.
A balança de equilíbrio entre
fortuna e virtú pode ser achada na
desonra e fracasso do poder político dos governantes, pois o jogo
entre manter e obter poder precisa
ser equacionado com um conhecimento prático na organização da
vida cotidiana ou de qualquer projeto político de governança.
Os projetos políticos autoritários têm plena consciência da doutrina filosófica de Maquiavel.
Nos estudos de Erich Fromm
sobre a psicologia social do autoritarismo do nazismo em seu livro “O
medo à Liberdade”, o autor aponta
em sua análise:

ninguém pode se furtar, portanto, (...) a nova liberdade
trouxe consigo duas coisas
para eles: um maior sentimento de força e, ao mesmo
tempo, maior isolamento,
dúvida, ceticismo e - oriunda
de tudo isso - mais angústia.
(FROMM, 1974, p.48).

O medo à liberdade faz com
que resgatemos a filosofia de Erich
Fromm para que paradoxalmente
possamos compreender o momento
político que vivemos no Brasil. Para
enfrentarmos essa onda conservadora da política fascista precisamos
resgatar a ancestralidade de luta
dos oprmidos desse território para
romper com a ilusão de “que a história do Brasil é uma procissão de
milagres.” Enfim, não precisamos de
milagres e seus messias. A crise da
(... )críticas psicosso- pandemia, que é a própria crise do
ciais do autoritarismo da des- capitalismo, exige a reinvenção de
trutividade e do conformismo uma nova humanidade.
no período do nazismo como
um fenômeno com aspectos
psicológicos neuróticos que
tornam-se freios às escolhas
da vida frente à liberdade
humana que precisa enfrentar responsabilidades em que
7

8

9

CAMINHOS MESCLADOS ENTRE O
PARÓDICO TRADUTÓRIO E AS
PALAVRAS DE ORDEM
VITO ANTICO WIRGUES

B

reve conceito dos
caminhos entre
a paródia e a
tradução.

ter sido dito. A paródia é um texto
duplo, pois contém o texto parodiado e, ao mesmo tempo, a negação dele. Ela é, portanto, a síntese de
uma contradição, dando prioridade
Pode-se dizer que a categoria para a antítese, em detrimento da
de textos paródicos são parentes tese proposta pelo texto parodiado.
próximos, senão irmãos xifópa- (Kothe, 1980; 98)
gos, das categorias do lúdico e do
erótico. Assim como a noção de
Além do paródico, sistema
paródia, o estatuto do brincar e do de inversão e carnavalização dos
erótico também revelam algo implí- textos, pela via bakhtiniana de pencito por um lado e simultaneamente samento, temos a tonificação do
ocultam o explícito por outro. É parodístico em linhas síncrono-diatanto um paradoxo como um exer- crônicas ao caminho do que chamacício dialético; pois pela primeira mos “estilização”, que é um movivia é uma proposição que contém mento tradutório em que o texto
a negação do texto parodiado pela parodiado acaba sendo deixado de
afirmação inversa do mesmo, mes- lado para que a obra se torne mais
cla e choque de discursos em um polifônica e autônoma em relação
só sistema proposicional; e dialética ao contexto vivente; Dom Quixote
pela contradição posta entre dois de La Mancha é uma estilização dos
textos em diálogo. É um embate em romances de cavalaria medieval.
continuum. Vamos a fala de Flavio Esse movimento entre o paródico
Kothe sobre o paródico:
e a estilização pode ser dado por
níveis derivados dos atos paródicos,
Paródia segundo o étimo, ou seja, parodiações contínuas de
significa “canto paralelo”: é um um texto até o nível de estilização,
texto que contém outro texto em por atitudes de linguagens dialógisi, do qual ela é uma negação, uma cas e relacionais, e posteriormente,
rejeição e uma alternativa. Ela geral- aos caminhos da tradução, e por
mente diz o que o outro texto dei- esse motivo, o conceito ao objeto de
xou de dizer e insiste no fato de não estudo como paródico-tradutório.
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Dessa forma, a estilização seria um
meio termo entre a paródia (inversão do objeto textual) e a tradução
(recriação do código, alteração do
código), o que poderia se dar por
uma paródia disseminada ou uma
tradução direcionada de um determinado texto. Falamos aqui de textos em movimento e vamos além
de um gênero literário, a paródia
e a tradução tornam-se gêneros de
conhecimento nos terrenos latino-americanos, são modos éticos de
criação do real.
Kothé nos fala das nivelações
entre a estilização e a paródia:
A paródia e a estilização não
podem ser vistas como categorias
estanques, em que se precisa escolher entre classificar uma obra rigidamente como paródia ou como
estilização. Precisam ser encaradas
como polos extremos entre os quais
obras se situam. Toda obra parodística tem algo de estilização e toda
estilização teve que atravessar o percurso da paródia para chegar a ser
o que é. A estilização é uma paródia que conseguiu ser uma grande
obra de arte, enquanto a paródia é
uma estilização que artisticamente
não deu certo e se situa, portanto,

na parte baixa da pirâmide. (Kothe,
1980; 102)

conduzidos pela noção de ritmo
inacabado, parte material dos discursos que transa os caminhos em
gingas navegantes entre gestos, sons
e movimentos de linguagem, a um
problema de linguagem constantemente perpetuado, como um signo
inacabado da paisagem, uma eterna
brincadeira, incansável flerte ou
uma gargalhada imanente à praça.
O caminho de passagem
faz-se desse modo: paródia-estilização-tradução, sendo a tradução
responsável pelo alargamento dos
conceitos paródicos, como a noção
de antítese e dependência ao texto
parodiado. Em resumo, o paródico-tradutório, e aqui a estilização
como veia de passagem, são elementos que vão desde os elementos
semânticos gerais até o jogo mirim
dos signos em suas formulações
microestruturais, elementos teóricos abordados por Amálio Pinheiro
entre as atividades lúdico-culturais
e eróticas do cotidiano, em uma
estrutura lúdico-erótica, vide o
caráter performativo da brincadeira
coligada aos movimentos paródicos
tradutórios na cultura.

É importante ressaltar que a
dicotomia entre arte maior e menor
é discutível a partir de uma visão de
mundo em que os binarismos não
mais se tensionem pela contradição e exclusão, mas pela inclusão e
alteridade, pois, se a estilização e a
paródia pertencem ao mesmo plano
e polo, e o que há em um deve se
passar ao outro em passagem vascular de textos e intenções de discurso,
então não há porque definir uma
maioridade referente aos gêneros,
mas uma continuidade polinizadora
dos recursos que um serve ao outro.
A estilização é um modo de
alteridade em relação aos textos
que se tornam ao ato estilizado; e
a parodia age a partir das mesmas
ligações diferenciais, porém com a
intenção contra ideológica ao texto
parodiado mais latente e visível. São
interações comunicantes de conhecimento, perpassantes na e pela cultura. Os dois são atos performativos
lúdicos e potencialmente eróticos,
por lidarem em arena, com a disputa política de espaços através do
humor e dos tons rítmicos, pois o
O paródico tradutório e a
paródico, o lúdico e o erótico são gambiarra como conceito
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Para darmos noção e plasticidade ao conceito paródico-tradutório, vamos a análise de uma foto do
ensaio fotográfico “gambiarras” feito
pelo artista plástico Cao Guimarães.
Na foto há um homem deitado em um coco, fruto carnoso
e tropical. Pela inversão paródica
podemos afirmar que o objeto coco
foi invertido a partir de um texto
parodiado, por algo em que se
deita, um travesseiro ou almofada.
O coco então seria uma paródia de
um travesseiro. Porém, ao darmos
conta da imagem, percebemos que
o signo travesseiro, apesar de ser o
texto base para a paródia do coco,
foi traduzido, recriado ludicamente,
através do próprio coco. Portanto,
nessa esteira, temos duas atividades
simultâneas, a inversão paródica do
coco como objeto, pois ele adquiriu mais uma significação ao cotidiano, inverteu-se sem contrapor-se, e a tradução do travesseiro em
coco, tradução do signo icônico, de
acordo com Haroldo de Campos. A
contradição e a antítese, nesse caso,
não fazem parte do jogo de inversão
ao objeto coco, pois esse

não contrapõe com o travesseiro, mas coliga-se em composições de sentido ao signo travesseiro-coco/coco-travesseiro,
traduzindo não só a semântica do
uso, mas a fisicalidade da coisa.
Diz-nos Haroldo de Campos sobre
o signo estético.
Signo estético que eu entendia então como “signo icônico” (na
acepção do discípulo de Peirce,
Charles Morris): “aquele que é de
certa maneira similar àquilo que ele
denota”. Traduzir a iconicidade do
signo implicava recriar-lhe a “fisicalidade”, a “materialidade mesma”
(ou, como diríamos hoje, as propriedades do significante, abrangendo este, no meu entender, tanto
as formas fono-prosódicas, e grafemáticas da expressão, como as formas gramaticais e retóricas do conteúdo). Estas formas, por definição,
seriam sempre formas significantes,
uma vez que o parâmetro semântico (o significado, o conteúdo),
embora deslocado da função dominante que lhe conferia a chamada
tradução literal, termo a termo, não
era vanficado (esvaziado), mas, ao
contrário, constituía-se por assim
dizer num horizonte móvel, num

virtual “ponto de fuga”: “a baliza
demarcatória do lugar da empresa
recriadora” (como eu então escrevi).
(CAMPOS; 2011; 17)

teríamos o conceito incorporante do
terceiro incluído. Mas antes, vamos
ao conceito de zona de indiscernibilidade para seguirmos o fio lógico,
fala-se da tensão entre o combate e
o brincar, o morder e o mordiscar,
em uma brincadeira animal entre
dois filhotes de lobo:
Onde a modulação imanente
e a deformação estilística sobrepõem – isto é, no próprio gesto –, a
arena do combate e a da brincadeira
entram numa zona de indiscernibilidade, sem que suas diferenças
sejam apagadas. São performativamente fundidas sem se confundir.
A zona de indiscernibilidade não é
uma indiferenciação; em vez disso,
é onde as diferenças se unem ativamente. (MASSUMI; 2012; 18-19)

É a partir desses conceitos
que podemos alargar os sistemas
da paródia quando essa se dá nas
enunciações da cultura. Chegamos
ao paródico-tradutório. À paródia,
pelo signo de inversão ao objeto em
suas características humorísticas, ao
lúdico e erótico; e à tradução, pelas
formas inclusas de recriações do
signo estético. Esse jogo paródico
tradutório, como foi mostrado, ao
invés de produzir um jogo dialético
onde a antítese teria função superior, poderíamos dizer que a síntese
se mantém como conceito central
do movimento paródico-tradutório. De outra forma, em resgate e
Ao que Massumi segue o
diálogo ao conceito de Massumi, trilho, agora, a partir das funções
temos a mútua inclusão, em con- lógicas:
traposição a proposição lógica do
terceiro excluído; ou seja, trabalhaO modo de abstração produ-se a noção do terceiro incluído.
zido na brincadeira não respeita a
lei do terceiro excluído. Sua lógica
é a da mútua inclusão. Há duas lógiTanto na brincadeira e na cas diferentes na mesma situação, e
política animal, afirmação de Mas- ambas continuam presentes em suas
sumi, como nos atos paródicos tra- diferenças e têm participação crudutórios, hipótese aqui apresentada, zada em suas zonas performativas
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de indiscernibilidade. Combate
e brincadeira convergem – e essa
brincadeira resulta em três. Há um,
há outro e há o terceiro incluído de
sua mútua influência. A zona de
indiscernibilidade que é o terceiro
incluído não adere à santidade da
separação de categorias nem respeita a rígida segregação das arenas
de atividade. (MASSUMI; 2012; 19)
Essa lógica propõe-se ao coco,
que adquire sentidos e mais sentidos a partir de seus usos. O coco
não segue a lógica do terceiro excluído nem participa da contradição,
binarismo, privilegiando a antítese;
mas segue a logicidade da terceira
inclusão e da síntese cultural, que
também é tese a partir de outros
movimentos paródicos tradutórios.
As palavras de ordem e as
negativas cotidianas
Deleuze no texto Palavras de
Ordem propõe-se a discutir aquilo
que se “ensigna”, ou seja, aquilo que
é marcado através de uma ordem;
palavra de ordem. Através desse
viés teórico chegamos a dois conceitos aos chamados atos de fala: o

ilocutório e o performativo.
Para o autor essas categorias das palavras de ordem não
seriam apenas dadas aos modos de
comando, como “faça isso”, obedeça”, mas teriam a ver com a atividade da linguagem, em seu aspecto
redundante, motivo ao discurso
indireto livre, e a chamada “função
coextensiva da linguagem”, ou seja,
as palavras de ordem partiriam dos
agenciamentos coletivos de enunciação para que, de fato, a ordem,
como obrigação social, pudesse ser
efetivada. Conceito esse de palavras
de ordem que dialoga com aquele
em que propôs Roland Barthes ao
fascismo da linguagem: “porque o
fascismo não consiste em impedir
de dizer, mas em obrigar a dizer”
(BARTHES, 1997, 16). Deleuze
ainda nos diz: “A palavra de ordem
é, em si mesma, redundância do
ato e do enunciado. Os jornais, as
notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos dizerem o que
é ‘necessário’ pensar, reter, esperar”
(DELEUZE; 17). Não há, então,
apenas um modo de dizer, mas um
conjunto de funções em que a palavra, por redundância ao discurso
indireto, poderia aos agenciamentos do performativo e ilocucionário:
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esperar, reter, dizer, exclamar, asseverar, contrapor... São atos de fala
perpassantes ao cotidiano.
Dessa forma, à pergunta,
seria possível sair desse modus
operandi das palavras de ordem e
de alguma forma fugar-se daquilo
que “ensigna” burocraticamente aos
espasmos do cotidiano, através das
próprias categorias do performativo
e ilocucionário?
Considerando o exemplo do
coco um ato de fala, pode-se dizer
que através da lógica do terceiro
incluído é possível trazer aos objetos do cotidiano não somente aqueles movimentos em que Deleuze
afirma ser “necessário” ao dizer, mas
as celeridades dos variados usos dos
objetos a vida cotidiana e em heterogêneos modos a complexidade.
A gambiarra seria então um ato
de fala produzido, através de agenciamentos coletivos do ilocucionário e do paródico-tradutório,
como alternativa ou movimento de
“negativa” aos modos burocráticos
de dizer-fazer aos textos, discursos
e enunciações. Diz-nos Nojosa ao
movimento da negativa, comum às
rodas de capoeira:
O jogo de capoeira pode

enfrentar o controle da vida
social, como projeto político capaz
de não reproduzir e preencher a
vida de forma sistêmica a partir de
modelos construídos e inventados,
como negação dos contratos sociais.
É a partir desse modelo que
podemos assistir e incorporar não
só as negativas aos corpos viventes,
mas as características da gambiarra
em seus elementos paródico-tradutórios de saída aos signos digitais
à partilha dos ditos signos analógicos, ao lúdico, rítmico e erótico
em humor e constância aos cotidianos do Brasil e América Latina.
Dessa forma, a paródia e a tradução alargam-se em movimentos
éticos, e transportam-se para além
dos gêneros literários e recriadores, e alçam a vida como gêneros
de conhecimento à vida comum.
É o caso do palhaço pipoca, que
todos os dias dança aos trilhos da
linha 3 vermelha do Metrô de São
Paulo. O trecho a seguir foi retirado
do livro Nas Esquinas dos Vagões
Canibais, livro reportagem sobre os
artistas e “marreteiros” (vendedores
ambulantes) da linha 3 vermelha do
Metrô de São Paulo. Pipoca entra ao
vagão e começa o seu discurso em

um ritmo acelerado remetente aos
repentistas e cantadores populares:
“Se você quiser, vou lhe
mostrar, o Rio de Janeiro como
igual não tem; se você quiser, vou
lhe mostrar, torcida do Flamengo
como igual não tem; ÊÊÊÊÊ, meu
amigo Charlie... ÊÊÊÊÊ, meu amigo
Charlie Brown... As portas apitam
ao aviso. A porta se fecha. E a voz
cantada logo transforma-se em um
texto rápido: Pe-ssoal, pe-ssoal não
sou nem um Pokémon mas gostaria da sua atenção principalmente
por favor de tudo à minha voz da
sua linda e bela educação. Pessoal,
meu nome é Willian, meu apelido de palhaço é pipoca/ Eu faço
parte de um grupo de teatro onde
a gente trabalha em creches asilos
e hospitais há dezenove anos sem
nenhuma ajuda política ou algum
patrocinador a gente vende cartões
dos ônibus e algum de nós vem para
o trem para o Metrô para arrecadar algumas moedas/ para ajudar
a gente com a maquiagem com o
figurino, até mesmo o nosso grupo,
se você puder ajudar a gente com
cinco ou dez centavos está ótimo
muito obrigado se não faça como
essa senhorita, uma nota de cem
uma nota de cinquenta um cheque
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pré-datado até mesmo a chave do
carro ou da moto ou quem sabe do
apartamento em Alphaville mas
com um sorriso lindo como este o
zap também serve, brincadeira, pessoal, só as moedas estará ótimo, mas
por favor eu lhe peço... Ressoa um
sinal feito campainha:
– Fala, “Raquel”! – exclama
Willian.
E uma voz feminina, contundente pela clareza, ecoa no grande
silêncio de rumores em que se
encontra o vagão.
– Próxima estação, Tatuapé.
Acesso à CPTM (ecssex to train
searvice).”
Ao discurso de Pipoca,
podemos analisar o conceito dos
atos de fala paródicos tradutórios,
das formas de gambiarra ao texto
falado e das palavras de ordem.
Em seu jogo rítmico o texto
nos oferece algumas pistas de como
Pipoca joga com a vida cotidiana
e com as palavras de ordem. Primeiro, aquilo que se mescla e sai
das palavras de ordem: o humor
em sua fala, a mudança incorporal
do vagão para palco improvisado,
o jogo de luzes que entram a janela
dos vagões, os rumores das conversas que se misturam ao discurso

do palhaço. São movimentos do
paródico-tradutório, inverte-se
o objeto vagão, traduz em palco,
incorpora-se as funções do objeto
aos modos éticos de usar o objeto.
Joga-se com a gambiarra entre a voz
e a vida. Por outro lado, às palavras
de ordem, burocráticas ao sistema
de vida capitalista: Pipoca está ali
para pedir dinheiro, tem-se a falta
de incentivo e políticas públicas
em cultura e arte popular, liga-se a
repressão do próprio aparato metroviário, “os guardinhas da estação”,
a vigília constante de Pipoca e o
fato dele trabalhar registrado como
segurança pelas manhãs.
São múltiplos os movimentos
que se mesclam à realidade entre
as saídas do que “ensigna” e aquilo
que, para Deleuze, é redundante ao
próprio discurso. Porém, a paródia
e o conceito de tradução acabam
por delimitar caminhos de “negativa” perante as ordens do próprio
cotidiano. Ao cotidiano, sai-se da
ordem pela própria ordem. E é através dos conceitos rítmicos, lúdicos
e eróticos, mesclados incorporantes entre as palavras de ordem e os
movimentos incorporais, que podemos indiciar e começar uma possível fuga acumulativa aos sistemas

burocráticos do dia a dia.
BIBLIOGRAFIA:
DELEUZE, G. Mil Platôs Vol.
2. Editora 34.
MASSUMI, B. O que os animais nos ensinam sobre política.
N-1 Edições. 2014
HAROLDO, C. Da Transcriação Poética e Semiótica da Operação Tradutora. FALE. 2011.
KOTHE, F. In: Paródia e Cia.
Sobre a Paródia. Tempo Brasileiro.
1980.
NICOLESCU, B. (1999). O
Manifesto da Transdisciplinaridade.
Tradução Lúcia Pereira de Souza.
São Paulo: TRIOM.
NOJOSA. U. N. Negativa, arte
de viver... In: Algazarra. 2017.
PINHEIRO, A. América
Latina: Barroco, Cidade, Jornal. Sâo
Paulo: Intermeios. 2013

15

SOBRE UM DOCUMENTÁRIO. VISTO
TARDIAMENTE. UMA NOTA SÓ
ROMERO VENÂNCIO (UFS)

O

documentário: “Alphaville - do Lado
de dentro do
muro” (Luiza
Campos, 2009) relata o dia a dia
de moradores dos condomínios de
Alphaville, Cidade vizinha de São
Paulo onde os grandes muros dão
aos seus moradores uma “incrível”
sensação de segurança e até mesmo
um certo distanciamento privilegiado de seus vizinhos. Alphaville
é um recorte de um estilo de vida do
lado de dentro do muro. O retrato
de um brasil cercado, onde supostamente é mantido longe o perigo,
as interações indesejadas, todo tipo
de movimento, heterogeneidade e
imprevisibilidade das ruas. Em
resumo, o filme é isto. Pela boca de
uma moradora: “besta”, “malandro”,
“um resto de sociedade, um infeliz”... O mundo fora de Alphaville é
visto assim. O filme é o tempo todo
com depoimentos nesta linha. Segurança, tranquilidade, porto seguro,
longe do perigo... O contrário da
São Paulo descrita por todos/todas.
A referência a São Paulo (que está
a poucos minutos!!!) é sempre
degradante: perigo, assalto, feiura,
roubo, medo, tragédia... Depois vem
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o que a câmara no faz ver: “pessoas
bonitas”, bem alimentadas, falantes,
“inteligentes”, supostamente educadas, sempre espiritualizadas (sem
deus algum), brincando com animais domésticos, casas decoradas
modernamente... Pessoas brancas
e de padrão de classe média (alta)
ou ricas mesmo, sendo direto. O
recorte de um brasil minoritário em
todos os sentidos. Impossível não
lembrar do filme: “Um lugar ao sol”
(Gabriel Mascaro, 2009) - um documentário que aborda o universo dos
moradores de coberturas de prédio
das cidades de Recife, Rio de Janeiro
e São Paulo. O diretor obteve acesso
aos moradores das coberturas através de um curioso livro que mapeia
a elite e pessoas influentes da sociedade brasileira. Impressionante
como os depoimentos são parecidos
em “estilo” e “conteúdo”. O tempo
inteiro se justificando porque mora
ali, porque é preciso viver ali e assim
ou assado, culpa deus e o mundo
por morar naquele lugar... Ninguém
tem culpa de nada. A culpa é da abstração chamada sociedade. Privilégio na boca dessa gente é direito.
Eles têm direito(s). Jamais se sentem
responsável por nada.
Acredito que tenha sido de

propósito o que fez a diretora com
a cor: um branco quase estourado
e onipresente em tudo que aparece.
Acredito que foi uma estratégia.
C h am a a at e n ç ã o u m
momento do filme em que acontece
uma quebra nos depoimentos fantasiosos dos moradores: os detalhes
de segurança do condomínio pela
empresa e por seus protagonistas.
Detalhe da segurança com o som
tenso... e depois, o alivio. Volta a
segurança, a alegria, a tranquilidade
e o paradisíaco. O cotidiano topo
o tempo no filme tem que aparecer
como “extraordinário”. Disparou a
câmara na cara dessa gente, tempos aquele sorriso, aquele afago,
aquela alegria... Aquela aparência
calculada. Eles descrevendo comida
ou comprando por telefone é uma
“delícia”. Um brasil (dos ricos)
inteiro aparece transparente. Único.
Como afirma um morador naquele
estilo clássico de brincadeira de
rico: “aqui nem é favela, nem Amazônia”. Eles têm consciência de uma
coisa: cidade confortável é cidade
segregada. E pronto. Toda a ideia de
“cordialidade” deles é esta.
A diretora é Luiza Campos.
Ela se apresenta como moradora
de Alphaville e deverá ser por

isto que pôde filmar. A câmera da
diretora percorreu um cotidiano,
ouviu bem os moradores, procurou imagens idílicas, festinhas, animais, arte, comida... Acredito que
até sexo devem falar (os adultos,
óbvio!). Poucos momentos de lucidez e de percepção crítica de onde
vivem e o “lado de fora”. Mas como
São Paulo não presta, o melhor é
Alphaville mesmo. A diretora faz
algumas poucas falas e perguntas.
Mas nem precisava. As pessoas já
são personagens perfeitas para este
roteiro. Luiza quer nos fazer entender que toda esta exposição destas
pessoas ricas é feita de um ponto
de vista crítico. Ela termina o filme
saindo de Alphaville e voltando à
“vida real” de São Paulo que ela diz
gostar. Ela até se deixar filmar comprando milho cozido na rua lotada
de gente real (pra comer, suponho).
Na minha opinião, aqui vemos o
maior limite da visão da diretora:
o esquema de nos fazer ver idilicamente Alphaville no filme quase
todo o tempo é o mesmo olhar
quando nos poucos minutos finais
nos faz ver o que chama de “mundo
real”. O clássico olhar rico sobre
os pobres, sobre o povo... Sobre o
mundo. A questão é de mentalidade
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e não de posição individual. Porém,
vale muito ver este filme... Afinal,
foi gente com esta mentalidade que
em 2013... 2016... 2018... Veio às
ruas, tomou o governo deste Brasil
real e sem vergonha alguma, nos
faz assistir nas redes sociais todos
os dias este espetáculo de vida.

OTRA CONSTITUCIÓN,
OTRA GEOGRAFÍA
RODOLFO QUIROZ ROJAS

N

o ha sido fácil
para la geografía chilena
emanciparse
de sus propios
dispositivos coloniales y nacionalistas, que limitan su accionar de cooperación colectiva y pensamiento
crítico. Se trata de una historia poco
documentada, silenciada y, en algunos episodios, traumática –léase
el incómodo vacío histórico de la
geografía en dictadura-. A pesar que
durante las últimas décadas la geografía ha tomado una entonación
más progresista o visible bajo ciertas
figuras ilustres como Camila Vallejo
o Marcelo Lagos, aún sigue siendo
restringido su repertorio científico.
Desde el momento fundacional
republicano y sobre todo desde
finales del siglo XIX, en efecto, el
dispositivo Geografía de Chile se
centró en el perfeccionamiento
del espacio estatal, imponiendo
un inventario “unitario” y técnico
de recursos naturales y públicos,
más funcional al despliegue militar
y las burocracias territoriales que
a las problemáticas demográficas,
“higienistas” y sociales de la época.
De ahí que la actual escena constituyente no solo interpela cualitativa

e históricamente a la disciplina universitaria, sino que también cuestiona al conjunto de subcampos y
saberes geográficos de la sociedad
chilena: ¿puede la geografía instituir
prácticas constituyentes más allá del
imperativo descriptivo estatal de los
últimos doscientos años? O, bien,
¿es posible otras geografías coexistentes y alternativas al orden neoliberal y autoritario que edificó la
Constitución de 1980?
Para contestar estas preguntas, en primer lugar, no debemos
perder de vista la construcción
histórica del Estado chileno y la
exaltación de una geografía aparentemente deshumanizada por
la especificidad de las condiciones
naturales y provinciales, siempre
sublimes y liberalizadoras para
los desarrollos de la nación. Dicha
nacionalización de la geografía
supuso, entre otras cosas, instituir
una naturaleza espacial inherente
del ser chileno que, exteriormente,
también debía maniobrar una malla
de relaciones territoriales estable.
Al calor de batallas, conquistas y
décadas de delimitación de fronteras internas, la geografía chilena fue
consolidando su función de caja de
herramientas del inventario físico
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nacional, siempre susceptible de
maniobrar desde el centro en caso
que las particularidades provinciales se desbordaran o surgieran
nuevas demandas estatales. Así, se
reprodujo la consolidación de una
geografía nacionalista, tributaria
de una identidad única e indivisible, el Estado unitario, solo flexible
a las necesidades del crecimiento
económico y la formación de
infraestructuras estratégicas como
los grandes centros industriales y
urbanos, construidos durante las
primeras décadas del siglo XX. De
tal manera, cada uno de los avances
científicos de la geografía desplegados durante los últimos 120 años,
sutilmente, fueron incorporados a la
tecnología del Estado y su proyecto
territorial unitario.
En el sentido común, la
geografía se entendió como un
emblema de la descripción físico
y económica, una orbita de conocimientos especializados de la
superficie terrestre que, sin claves
logísticas o geopolíticas definidas, era parte del acervo nacional
en construcción. Esta sistemática
deshistorización de los saberes
geográficos se agudizó mediante
la estandarización de la educación

geográfica nacional y el sostenido
productivismo estatal fundido en el
avance tecnológico global y materializado en la CORFO. Si durante
la década de 1930, Chile o una loca
geografía de Benjamín Subercaseaux respondía a una vasta franja de
preocupaciones existenciales y compromisos con el desarrollo cultural
del país, posterior a la década del
ochenta la producción geográfica
iría reduciéndose y tecnificando
considerablemente. Con el aumento
de la profesionalización se creó un
estrecho corpus de campos ambientales y territoriales sin una discusión epistemológica paralela, lo que
provocó que la geografía pasara a
ser comprendida como una serie de
prácticas descriptivas, tecnológicas
o inanimadas, sin sujetos ni contradicciones fundamentales.
El periodo entre 1973 y 1990,
así, fue uno de los periodos más
productivos en lo relativo a los usos
políticos de la geografía chilena y
su profesionalización exacerbada. Y,
sin embargo, unos de los periodos
menos discutidos teórica y geográficamente. En efecto, se trató de cambios significativos en la estructura
administrativa del Estado y la correlación de fuerzas políticas del país

que se prolongarían en las décadas
siguientes. Por decisión de las autoridades cívico-militares de la época,
por primera y única vez en la historia, el territorio completo del país
fue evaluado por diferentes dispositivos técnicos, geográficos y (geo)
políticos, creando una nueva malla
territorial del país. Las 13 regiones,
51 provincias y 336 comunas, el
nuevo mapa de Chile, fue expresión
de un cálculo más sofisticado de la
política centralista y las burocracias
territoriales. Invisiblemente, fue
consolidándose una nueva lógica
institucional en las formas de resolver o desactivar los conflictos territoriales, que sería tributaria de una
lógica piramidal de gobernar (presidencialismo exacerbado) que, por
cierto, permitiría una articulación
técnica-política más eficiente entre
los mecanismos desconcentrados y
los objetivos definidos por el centro.
Se trató, pues, de un ordenamiento
territorial constitucional acorde al
nuevo patrón de acumulación económica que, a su vez, interiormente,
conjugó nuevos dispositivos burocrático-estatales como serían las
Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMIS) y la Subsecretaria de
Desarrollo Regional (SUBDERE),
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reflejos insignes del persistente centralismo y el campo operatorio del
capitalismo chileno.
Posteriormente, y a pesar de
importantes cambios en el escenario
político, dicho pacto territorial ha
pasado incólume, sin ser cuestionado en sus fundamentos ni en sus
principales innovaciones. En efecto,
la malla territorial de la dictadura
fue naturalizada y proyectada a partir de un saber político-espacial que
cautelosamente restringió el uso de
prácticas democráticas y dispositivos científicos de la geografía, consolidando una lógica autoritaria y
centralizada de poder nacional que
se extendió hasta la actualidad. A
pesar de la elección de gobernadores
regionales, las finas y complejas elaboraciones geográficas del periodo
autoritario siguen recreándose
sutilmente en el funcionamiento
de las estructuras administrativas
interiores y las mallas de formación
geográfica de las universidades, con
nuevas codificaciones, localizaciones y técnicas que reproducen un
particular sentido de respeto a la
institucionalidad heredada. A contracorriente de América Latina y
otras latitudes occidentales que se
debatían y reformulaban a partir de

diálogos con el marxismo, el feminismo y otros movimientos sociales
y ambientales, durante las décadas
del setenta y ochenta la geografía
chilena se actualizó a través de la
puesta en marcha de oficinas de
gobierno, que llevaban invisible
pero eficazmente la gestión territorial oficial: “ha sido otro de los grandes méritos del Proceso de Regionalización que impulsa CONARA,
con el apoyo decidido de S.E. el Presidente de la República, ya que este
proceso ha obligado a académicos,
universitarios, escolares, profesionales y padres de familia a repasar
y actualizar sus conocimientos geográficos de nuestro interesante territorio y mar de Chile” (CONARA,
1976, p. 164).
Robustecida de discurso oficial y zigzagueantes desafíos regionales y municipales, nació así una
geografía operativa del Estado,
parcialmente distinta a sus versiones anteriores. Se trató, pues, de
una geografía profesionalizante
que, además, debía acompañar el
diseño político del régimen, mejorando las capacidades de control,
distribución de recursos, negocios y
concesiones privadas, como serían,
por ejemplo, la puesta en marcha de

las oficinas “Pro-Chile” en cada una
de las regiones del país. Ya el propio
Pinochet en la colección Geografía
de Chile publicada por el Instituto
Geográfico Militar en 1983 reconocería estos nuevos direccionamientos. En este texto destaca como la
práctica científica de la geografía,
ante todo, debía estar “al alcance
del inversionista, el poder público,
la empresa privada y las diversas
instituciones educacionales, que
tienen la responsabilidad formadora
de quienes darán nuevos impulsos a
la Nación”, ya que, según Pinochet,
la geografía se circunscribía a “todo
aquel ciudadano interesado en el
conocimiento del espacio y de las
variables que sobre él interactúan,
considerando los transcendentales
cambios experimentados en el presente, por la activación y adecuación del marco socioeconómico y,
sobre todo, por aquellas políticas
y normas que enmarcan la conducción renovadora que se lleva
adelante” (Pinochet, 1983, p. 7).
Dicha naturalización del régimen
territorial, que en realidad permite
la actualización constante de intereses ultra-capitalistas, conservadores
y autoritarios al interior y fuera del
Estado, también ha condicionado
20

el repertorio de la geografía a los
vaivenes del neoliberalismo. Análoga al proceso de despolitización
de la sociedad chilena, la geografía
también reivindicaría su condición de ciencia objetiva, neutral y
libre de agendas politizadoras. Sin
embargo, interna y logísticamente
sería reproductora de las tecnologías de gobierno instaladas por la
nueva División Político-Administrativa y su particular comprensión
del “espacio ciudadano”, adscrito a
la circulación de capital y los Estados Mayores. Se impondría así
una geografía aparentemente más
rigurosa en lo técnico y la cuestión
pública-privada que, al mediano
y corto plazo, daría operación a la
nueva institucionalidad del país.
Fue, precisamente, en ese
restrictivo uso de imaginación
geográfica que nos enfrentamos al
proceso constituyente. Y, en efecto,
la comunidad en general aún desconoce los potenciales usos del saber
geográfico en la política o como la
geografía se incorporó en la agenda
de quienes usufrutuaron la unidad
nacional como práctica de gobierno.
Sin embargo, y a pesar del incuestionado repertorio profesionalizante
y descriptivo de los últimos siglos,

la geografía actual atraviesa otros
ordenes técnicos, más amplios y
sensibles, abiertos a ser redefinidos política y creativamente. Y es
que la nueva carta magna también
fue resultado de la colaboración
de cientos de geógrafos y geógrafas comprometidos con el proceso
constituyente, en su calidad de asesores, funcionarios municipales,
activistas y/o profesionales en las
más diversas funciones productivas.
El sólo hecho de escribir una nueva
Constitución durante estos últimos
doce meses permitió la abertura de
nuevas preguntas geográficas hasta
hace poco impensables. La definición de un Estado social y democrático de derechos, regional y plurinacional, que reconoce el derecho a la
vivienda, a la naturaleza y a las disidencias sexuales, son solo algunos
trazos que permiten imaginar otras
geografías deliberantes y soberanas.
Sin duda es un viaje abierto, urgente
e irremediable. Por primera vez, en
dos siglos, la comunidad política
en su diversidad tiene un punto de
partida genuinamente democrático,
que eventualmente podría desdibujar los actuales límites y fronteras,
restringiendo los enclaves autoritarios y coloniales, y más aun,

abriendo y creando otros dispositivos técnicos, comunitarios y deliberantes, acordes a la constitución
de un Estado comprometido con
los derechos sociales y colectivos,
con participación popular y ciudadana efectiva. Durante los próximos
meses, por consecuencia, también
se jugará la posibilidad de construir
una geografía críticamente constituyente. Se trata de construir diálogos permanentes entre la coyuntura y la estructura, entre lo social
y lo político, entre la ciencia y los
saberes populares, donde inexcusablemente, sean las preguntas estructurales el origen de una geografía
de la cooperación. Será necesario,
así, explorar y desbordar las actuales
fronteras internas y las convenciones geográficas nacionales, crear
y criticar estrategias de gobiernos
territoriales deliberantes, visibilizar el conjunto de contradicciones
y posibilidades de un nuevo régimen territorial de cara a las urgencias ecológicas y climáticas globales.
Descentralizar en lo plurinacional y
lo intercultural compromete necesariamente la distribución territorial
de un nuevo ensamblaje público y
el reconocimiento de agencias políticas históricamente subalternas,
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coexistentes a los partidos políticos y los movimientos sociales
convenidos.
Un nuevo pacto constitucional, en definitiva, involucra
creativamente la praxis de otras
geografías de la cooperación. Una
cooperación e interacción que, de
una vez, permita invertir o frenar
la actual agenda capitalista, autoritaria y deshumanizante que recorre
las arterias del Estado chileno y, de
esa manera, recrear burocracias
alternativas. Burocracias e institucionalidades que integren a las invisibilizadas y populares demandas
sociales, reprimidas por los órdenes
constitucionales anteriores. Se trata
de otra geografía que no anula los
conflictos y las diferencias sino, por
el contrario, provee de mecanismos
que buscan cautelar la simultaneidad y coexistencia de las diferencias políticas, territoriales, indígenas y ambientales en un horizonte
de derechos humanos universales.
Otra geografía plurinacional que
decididamente permita el encuentro de seres humanos, especies y
seres no humanos, llevados a sus
máximas posibilidades de bienestar,
reciprocidad y convivencia colectiva. En otras palabras, se trata de

abrir diferentes caminos científicos
en diálogo con las energías transformadoras, nuevos micro-territorios
de certezas e innovaciones ecológicas y democráticas que, más allá de
los tristes eslóganes del “desarrollo
sustentable”, esta vez, traigan alegría
y cariño a todas las generaciones.
[1] Algunos extractos de esta
columna fueron presentados en la
Revista Entorno el año pasado. Disponible: https://revistaentorno.cl/
entorno/que-geografia/
[2] Geógrafo, académico
Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado.
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AULAS DE REBELDIA
ARTUR DOS SANTOS

C

onfesso que
são raras aquelas aulas que
ensinam rebeldia. Confesso
que nem sempre me deparo com
docentes que consigam - ou mesmo
queiram - dar aula de rebeldia. Isso
pois rebeldia é abstrato - o que é se
rebelar em um mundo que constantemente vende uma rebeldia única?
- isso pois não é sempre que quem
ensina supera o medo que tem da
rebeldia que pode criar; isso pois
não é sempre que quem vê a aula
está disposto à rebeldia.
Aulas de rebeldia são aquelas
que se propõem da porta pra fora…
aquelas que se encontram dentro de
uma sala de aula por puro decoro,
nada mais. Não dependem de lousas, essas famosas aulas de rebeldia,
não dependem de paredes ou não
funcionais ventiladores e projetores que muito fazem escondê-la nas
aulas que a temem.
Aula de rebeldia se faz daqui
pra fora.
Quando penso em uma aula
de rebeldia eu penso em desafio;
quem e quando foi dito que a rebeldia é fácil? - inclusive, a quem pensa
que rebeldia é não fazer as coisas,
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reservo grande parte de minha preguiça. Não é fácil sair do comum,
quebrar as paredes e as limitantes
lousas para ensinar rebeldia.
Agora, não pense que digo
que as aulas de rebeldia só ocorrem fora da sala de aula, na verdade, poucas vezes as tive fora desse
espaço, e é aí que a coisa me deixa
mais animado: aulas de rebeldia,
mesmo que feitas dentro da sala de
aula, transbordam.
Transbordam pela rebeldia
não caber nem sobrar a um modo
único; aulas de rebeldia, para mim,
não acabam com o fim do expediente ou ao final do semestre com
a chegada das férias; não acabam.
Sei que tive uma aula de rebeldia quando essa não sai da minha
cabeça, quando revisito as anotações e descubro, cada vez mais,
que não era proposto que acabasse
desde seu início.
Sou agourado, afantasmado,
amaldiçoado pelas aulas de rebeldia
que tive até hoje.
É como viajar sem sair do
lugar, como segurar a cabeça forte
entre as duas mãos pois essa parece
que vai sair andando sozinha se seus
pés não se puserem a essa tarefa.
As aulas de rebeldia me

espantam. Me espanta o modo
como as coisas se conversam se nos
deixarmos levar. Me espanta saber
que a sala de aula tanto se prende e
tanto revoga aulas de rebeldia que
poderiam estar aqui tão presentes
que rebeldes seriam as aulas caretas.
Gosto de reverter o significado de careta pois hoje rebelde é
quem estuda as aulas de rebeldia
tanto ignoradas por quem prende
a cabeça a uma ideia fixa e xoxa de
rebeldia. Rebelde não é não fazer, é
seu contrário. A partir do ponto que
a rebeldia cerceia, que a rebeldia
priva, que a rebeldia julga, a mim careta que nem álcool bebe - deixa
de ser.
Aulas de rebeldia; aquelas que
comento vezes e vezes, pois cada
comentário é como se estivesse
reaprendendo o que me ensinava
àquele momento. É na aula de rebeldia que você entende porque senta
como senta nas outras aulas, como
você levanta assim que ouve o sino,
como abandona, naquele momento,
o que se aprendeu dentro das quatro
paredes e lousa de uma aula qualquer para fingir ser rebelde porta à
fora.
Aulas de rebeldia integram
saberes.

Aulas de rebeldia são essas
que me destroem… essas que me
fazem perceber o quão careta eu fui
até o horário que começou, essas
que me fazem segurar a cabeça
com força pois essa parece que vai
sair gritando que acabou de ter uma
aula de rebeldia.
Troco mil aulas por uma aula
de rebeldia; troco mil compartimentos por um galpão gigante, mil
aquários por um rio.
Aula de rebeldia é rio.
Sei o que está pensando e a
resposta é não.. eu não tenho uma
receita de bolo que ensine a dar
aulas de rebeldia; nem professor eu
sou… talvez um dia eu tenha a sorte
de sentir como é dar uma aula de
rebeldia. Inclusive, você que dá aula
e se permitiu não se amedrontar por
uma aula rebelde, como é a sensação? Dá para saber que a aula que
aquelas pessoas à sua frente presenciam é uma aula de rebeldia?
Já devo ter presenciado umas
9 aulas de rebeldia durante a minha
vida… se parar para pensar, delas
lembro profundamente. Se fossem todas em uma mesma semana
acho que desmaiaria ou deixaria de
aceitar aulas comuns que viessem a
meu caminho. Inclusive, fiquei um
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ano sem essas aulas: fiz um ano de
cursinho. Só não achei que estivessem sido extintas porque não paravam de passar no repeat na minha
cabeça…

LA BATALLA CULTURAL: LA LUCHA
POR LOS AFECTOS, LA DERECHA
Y LA POLÍTICA
NICOLÁS ROMÁN

L

a derecha hoy
elabora una retórica que está en
el campo de los
resentidos –sin
lugar a dudas–, sus consignas
beben de la fuente de la nostalgia
de la comunidad representada por
los valores nacionales y la familia
nuclear, aunque su respuesta ante
el escenario de la crisis no es el fascismo orgánico, más bien –en el
caso chileno– se presenta la violencia oligárquica de viejo cuño, como
la orquesta que pone la música para
el baile de las patotas autoritarias,
azuzadas por el revanchismo neoliberal que devela su renuncia a la
democracia y el liberalismo.

consigna de Brecht que dice que
“no hay nada más parecido a un
fascista que un burgués asustado”.
La presencia revanchista de la ultraderecha presente en las sociedades
europeas, desde Vox en España
hasta Víktor Orbán en Hungría,
avivan los sentimientos de una
internacional de derechas –valga la
contradicción de sus ánimos nacionalistas– que en América Latina
tiene sus exponentes particulares:
los libertarianos como Millei, los
secuaces del derrotado Kast y las
patotas del bolsonarismo que, animado por el populismo beligerante,
declara –sin miedo– una estratagema golpista[1] en caso de perder
las elecciones frente a Lula en Brasil.

Imagen / Nuestra lucha es por
la vida, Dexpierte colectivo. Basado
en fotografía de @ariel_arango_
prada tomada en el resguardo
Nasa del sur del Departamento del
Tolima. Homenaje a Maria Elvira
Paya, Madre y abuela de Johan y
Emanuel. Fuente: Just seeds.

Más allá de los orígenes y
propuestas de estos grupos que no
son homogéneos ni tampoco tienen un programa de restauración
fascistoide uniforme, su emergencia
devela el ánimo de la ultraderecha
para disputar la discusión pública.
Sus intelectuales, financiados por el
empresariado, asumen que deben
ganar la batalla cultural, balbucean
conceptos gramscianos, para disputar la hegemonía ante una aturdida
progresía que ellos tildan como

Los conflictos a nivel global, mientras crujen los cimientos
de la gubernamentalidad neoliberal, reafirman el contenido de la
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globalista, a la que atribuyen la difusión de una “ideología de género”,
el multiculturalismo y el marxismo
cultural.
Recientemente, hemos discutido como ante el plebiscito de
salida algunas figuras del entorno
progre de la transición se develan como los portaestandarte del
rechazo[2], muestran el sentido
de una derrota y la pérdida de una
oportunidad histórica de convertir el texto constitucional en una
gran casa de todos, donde ellos por
supuesto, serían los dueños y nosotros sus empleados.
Lo característico de estos
mensajes es el tono que comparten con un espectro variopinto del
rechazo que comulga con las posiciones y apelaciones más frecuentes
de la extrema derecha. Sus interpelaciones se basan en que ellos son
los excluidos, los silenciados y las
víctimas. Una y otra vez remarcan,
en clave derrotista, cómo el debate
democrático ha sido secuestrado
por una élite culturalista que busca
nuevos grupos privilegiados, como
los migrantes y los pueblos originarios; que persigue la división del

Estado con la plurinacionalidad, y de apelación a los sujetos excluique debilita la tradición republi- dos que antes fueron las bases de
cana con la instalación de la nueva la izquierda.
constitución.
La derecha hoy elabora una
La coincidencia general que retórica que está en el campo de los
se atribuyen estas retóricas es inter- resentidos –sin lugar a dudas–, sus
pelar a sujetos excluidos, Donald consignas beben de la fuente de la
Trump lo hizo con su consigna nostalgia de la comunidad repreMake America Great Again, asi- sentada por los valores nacionamismo lo hace el partido de Marine les y la familia nuclear, aunque su
Le Pen en Francia en virtud de la respuesta ante el escenario de la
unidad nacional con sus ribetes crisis no es el fascismo orgánico,
islamofóbicos y antinmigrantes. La más bien –en el caso chileno– se
fibra de las consignas de la extrema presenta la violencia oligárquica de
derecha retoma el resentimiento de viejo cuño, como la orquesta que
aquellos sujetos que se ven despla- pone la música para el baile de las
zados por los cambios en las agujas patotas autoritarias, azuzadas por el
de la hegemonía que, como bien revanchismo neoliberal que devela
nos recuerda Raymond Williams, su renuncia a la democracia y el
“constituye la sustancia y el límite liberalismo. Camioneros, apodedel sentido común para la mayor rados, movimientos como la plata
parte de la gente”[3]. El caso de es mía, etc., reivindican la lucha de
Trump y Le Pen opera bajo la coor- clases vinculada con la propertidenadas de un seudo nacionalismo zacion insatisfecha de la promesa
que enfrenta a la globalización, la neoliberal. Seguimos lo que afirma
desindustrialiación y que combate Emiliano Exposto, porque: “debela migración en función del supre- mos tomarnos en serio a los delimacismo blanco y los valores nacio- rios fascistas, ya que manifiestan el
nales. Si bien, esas claves no siempre miedo de las clases dominantes. Son
se repiten en términos de contenido, una alucinación de los propietarios.
la forma del reclamo revanchista y No expresan una falsa percepción o
reaccionario se vuelve una fórmula mera anti-política, sino la política
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clasista de una sensibilidad paranoica y agresiva”[4]. Tenemos claridad de que no estamos frente a un
fascismo orgánico, no es la patria,
no son los símbolos de la guerra, ni
mucho menos es la guerrilla fascistoide delirante y militarizada, sino
que son fragmentos de esas consignas reunidas con el individualismo
restaurador insatisfecho de la pax
neoliberal junto con el agresivo
instinto reaccionario de las clases
propietarias.
La consigna inorgánica del
fascismo, cuya nostalgia no es el
pinochetismo –aunque este sea su
origen–, toma forma en la sociabilidad individualista, la barrabrava
de la tarjeta de crédito, la política
separada de la sociedad, y los defensores de la ética consumista indolente a un modelo de producción
devastador.
La coalición de derechas que
expone esta particular retórica de
la derrota también está integrada
por la comparsa estólida de los
náufragos de la concertación, que
buscan asidero para reimponer las
jerarquías de los pactos transicionales. Cristián Warnken es el fiel

ejemplo de ese autoritarismo gatopardo, que esgrime una defensa de
la libertad ante una debacle que
enfrena al individuo con el Estado.
Alude a una persecución imaginaria y delirante, de la que es víctima
como si el sentido de la política –y
porque no decirlo de la literatura
también– lo resguardara una élite
acomodada que puede leer en sus
poltronas, alejados de la plebe –la
canibalia– cuyas lenguas no pueden
recitar octosílabos ni sus mentes
comprender el texto constitucional.

Las propuestas de la derecha
resentida y antiprogresista, innegablemente, tienen un eco en sujetos
desheredados y excluidos de los sistemas de incorporación por el consumo perfeccionados en las últimas
tres décadas de la posdictadura. Una
propuesta de inclusión real no pasa
solamente por el ímpetu de impugnar lo existente, sino que por crear
las condiciones de cambios sustantivos en la vida cotidiana de la clase
trabajadora.

La avanzada derechista está
en una cruzada para restaurar un
orden que se resquebraja, su lugar
en la batalla cultural está amenazado, pero no vencido; ellos están en
un momento de retroceso, sus valores, como los clasificaría Williams,
son la defensa de un orden que
envejece, su posición es residual
en una disputa por una lógica cultural que no comprenden, debido
que frente a la asonada popular de
octubre, sus tímidos despuntes progresistas se agazaparon en su habitus de clase: su refugio hacendal y
autoritario que nada tiene de iliberal
ni mucho menos, es autoritarismo
puro y duro.

Esa transformación también pasa por tomar los puestos
de avanzada de la batalla cultural
y construir una contrahegemonía, y no encallar, ya que, como lo
señala Pablo Stefanoni, “también
es verdad que el progresismo se
quedó cómodo dando su batalla en
“la cultura”, en sus zonas de confort morales y en su adaptación a
un capitalismo hipster”[5]. Si bien
esa estela de republicanismo buena
onda obturó algunas de las primeras discusiones del gobierno de
Apruebo Dignidad[6] con un cierre
basado en decisiones que ponían a
la técnica por sobre la política, sobre
todo en el ámbito económico, con
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el advenimiento del plebiscito ese
escenario ha cambiado.
Sin embargo, el giro reciente
en medidas relacionadas con la
ampliación de derechos, como el
fin del copago en Fonasa, dejó al
viejo establishment off side. Estos
cambios son la punta de lanza de
una ofensiva de izquierdas que promueve el bienestar de la clase trabajadora. Ese giro marca un correlato
de una nueva imaginación de lo
posible, una imaginación política
que se sacude los viejos lastres de
una hegemonía transicional y que
cumpla los objetivos del fracaso de
la derrota histórica de la izquierda,
como señala Mark Fisher: “Necesitamos construir aquello que se prometió tantas veces pero que nunca
se hizo efectivo a lo largo de las
revoluciones culturales de la década
de 1960: una izquierda antiautoritaria efectiva”[7]. Esa construcción
debe girar las agujas de la hegemonía y reorientar el tiempo en
función de las necesidades de los
desposeídos, en conjunto con la
creación de un nuevo deseo poscapitalista para alentar la creación de
un frente político y cultural donde
la sustancia de la hegemonía sea un

sentido común que promueva una
[5] Pablo Stefanoni, ¿La rebeldemocracia radical.
día se volvió de derechas? Cómo el
antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo
un nuevo sentido común (y por
Notas
qué la izquierda debería tomarlos
[1] “Mitad de brasileños creen en serio), (Buenos Aires: Siglo XXI,
que Bolsonaro puede dar golpe de 2021), p. 15.
Estado”, Deutsche Welle,
[6] Claudio Aguayo, “Prohttps://www.dw.com/es/mita- gresismo autoritario y capitalismo
d-de-brasile%C3%B1os-creen-que- woke”, ROSA. Una revista de
-bolsonaro-puede-dar-golpe-de-es- izquierda, https://www.revistarosa.
tado/a-59228438
cl/2022/04/03/progresismo-autoritario-y-gobierno-woke/
[2]Felipe Ramírez, “Plebiscito constitucional: entre una
[7] Mark Fisher, “Deseo posélite aterrada y un pueblo espe- capitalista”, Realismo capitalista.
ranzado”, ROSA. Una revista de ¿No hay alternativa? (Buenos Aires:
izquierda, https://www.revistarosa. Caja negra, 2016), p. 145.
cl/2022/07/31/5730/
[3] Raymond Williams, “Base
y superestructura”, Cultura y materialismo, (Buenos Aires: La marca
editora, 2012), p. 58.
[4] Emiliano Exposto, “Disputar el delirio”. Lobo suelto. Anarquía coronada. https://lobosuelto.
com/disputar-el-delirio-emiliano-exposto/
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JOVEM ENGELS: EVOLUÇÃO FILOSÓFICA E CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA
(1838 1844)
FELIPE COTRIM

Bremen
Cheguei a um ponto em que

só posso considerar um ensinamento

divino aquele capaz de resistir ao
teste da razão.
FRIEDRICH ENGELS, carta a
Friedrich Graeber

F

RIEDRICH
ENGELS FOI um
dos maiores intérpretes do século
XIX. Em parceria
com Marx, formulou uma teoria
social radical e humanista que sintetizou o pensamento filosófico, historiográfico, político e econômico
precedente. No campo econômico
e social, Engels produziu obras
que, em razão da permanência e
do aprofundamento das contradições imanentes do capitalismo, se
mantêm como relevantes fontes de
estudo e pesquisa, como A situação

da classe trabalhadora na Inglaterra
e Sobre a questão da moradia. No
que se refere à filosofia e à historiografia, destacam-se obras como
A ideologia alemã e A origem da
família, da propriedade privada e do
Estado. Ademais, Engels assumiu a
difícil tarefa de organizar e editar os
livros 2 e 3 de O capital, de Marx.
Engels também foi um organizador político, contribuindo tanto
na formulação ideológica quanto na
prática política dos partidos socialistas da Europa, particularmente os
da Alemanha, França e Inglaterra.
Engels participou ativamente na
Liga dos Comunistas — organização política composta por exilados
políticos alemães —, redigindo, em
parceria com Marx, seu documento
político: o Manifesto comunista.
Engels também participou na Revolução Alemã de 1848 9 e na fundação da Associação Internacional dos
Trabalhadores.
Contudo, antes de ser um
campeão da teoria social e do comunismo, Engels atravessou um caminho de formação e evolução intelectual e política singular. Reconstituir,
organizar, sistematizar e compreender esse caminho engelsiano que
antecedeu sua fase madura consiste
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em um dos objetivos a atingir nas
páginas seguintes.
Porém, antes de adentrar
efetivamente o exame das fontes de
pesquisa, considero indispensável
apresentar um breve esboço biográfico de Engels e alguns destaques dos anos em que ele viveu em
Bremen, a fim de localizar o leitor
sobre o ambiente no qual seus primeiros escritos foram produzidos e
publicados.
Nascido em 28 de novembro
de 1820, na cidade alemã de Barmen (atual distrito de Wuppertal),
localizada na Renânia, então província do Reino da Prússia, Engels
foi primogênito de uma família de
burgueses do ramo da indústria
têxtil. Embora criado para assumir
a direção das empresas da família,
seus interesses durante a juventude
se voltavam não para administração, mas para história, filosofia, literatura, música e teologia. Ademais,
desejava ingressar na universidade
para estudar direito e filosofia. A
fim de dobrar o filho a assumir suas
responsabilidades com as empresas
familiares, seu pai — que também se
chamava Friedrich Engels — o retirou do ginásio um ano antes da conclusão, inviabilizando, dessa forma,

a possibilidade de seu ingresso no
ensino superior, e o introduziu nos
serviços administrativos das fábricas da família.
Um pouco depois, no outono
de 1838, novamente a mando do
pai, Engels se mudou para Bremen
a fim de dar continuidade à formação profissional nos escritórios
comerciais de importação e exportação do cônsul Heinrich Leupold.
Poliglota, Engels assumiu o cargo
responsável pela correspondência
comercial do escritório, recebendo
e enviando cartas de e para Cuba,
Estados Unidos, Haiti etc.
A Cidade Livre Hanseática
de Bremen foi uma cidade-estado
soberana que, durante a primeira
metade do século XIX, pertenceu
à Confederação Germânica — unidade política que reunia aproximadamente quarenta estados da
Europa central criada, em 1815,
pelo Congresso de Viena, para coordenar a economia e a política dos
territórios de língua alemã depois
da dissolução, em 1806, do Sacro
Império Romano Germânico. Um
dos maiores portos da Alemanha,
Bremen realizava a importação de
mercadorias como açúcar, algodão, café e tabaco das Américas e

exportava linho e outros manufaturados das regiões germânicas da
Vestfália e da Silésia. Bremen também foi um dos portos mais movimentados da imigração alemã aos
Estados Unidos. Em uma visita a
Bremerhaven, Engels tomou tempo
para conhecer uma fragata que
conduziria imigrantes alemães aos
Estados Unidos, registrando suas
impressões no ensaio “Uma viagem
a Bremenhaven” [Eine Fahrt nach
Bremerhaven], publicado em 20 de
agosto de 1841.
Governada por um restrito grupo de famílias patrícias
de mercadores, similar à Lübeck
do romance Os Buddenbrook, do
escritor alemão Thomas Mann,
Bremen, quando comparada ao
Reino da Prússia — Estado alemão
autocrático e teocrático, contrarrevolucionário e integrante da Santa
Aliança —, se caracterizava por ser
um dos Estados menos repressores
da Alemanha no que se referia às
liberdades de imprensa. Essa condição permitiu a Engels que estudasse
história, filosofia, teologia e literatura, expandisse seu conhecimento
em idiomas e frequentasse cafés e
livrarias em condições quase plenas
de liberdade, obtendo acesso à vasta
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literatura de caráter liberal, com a
qual dificilmente teria contato em
outras cidades alemãs, em razão da
censura que imperava sobre a maior
parte delas. No ensaio “Relação com
a literatura e música” [Verhältnis
zur Literatur. Musik], publicado em
18 de janeiro de 1841, Engels avaliou o ambiente cultural das cidades
hanseáticas, concluindo que, “com
sua posição e condição política,
Bremen é inegavelmente mais adequada para ser um centro da cultura
do noroeste da Alemanha do que
qualquer outra cidade”.
Portanto, em Bremen, Engels
poderia vivenciar uma liberdade
intelectual impossível em sua cidade
natal, submetida não somente ao
domínio autocrático e teocrático
da Prússia, bem como ao fanatismo
religioso dos pietistas locais. Assim,
ele aproveitou as liberdades oferecidas pela legislação de imprensa de
Bremen e a distância da rigorosa
vigilância paterna para publicar
artigos, ensaios, poemas e traduções nos jornais liberais, alguns de
forma anônima e outros sob o pseudônimo de Friedrich Oswald, com o
qual adquiriu fama e respeito entre
seus pares.
O envolvimento de Engels

com a literatura foi profundo, vindo
a formar vínculo com o movimento
Jovem Alemanha, que consistia
fundamentalmente em um círculo
heterodoxo de intelectuais liberais
das décadas de 1830 e 1840 que,
em termos gerais, questionavam o
romantismo do período precedente
e se dedicavam a escrever sobre a
vida social cotidiana dos alemães,
com particular atenção aos problemas da miséria material e cultural
da Alemanha, agravados durante a
Restauração Absolutista pelo recrudescimento da exploração dos camponeses e pelas primeiras fases da
industrialização. No campo da política, defendiam um governo constitucional parlamentar, o direito de
livre reunião e organização, a liberdade de imprensa, a emancipação
das mulheres etc.
Engels publicou poemas
sobre os mais variados temas, sendo
a liberdade o mais recorrente. Sua
primeira publicação autoral foi o
orientalista “Os beduínos” [Die
Beduinen], de 16 de setembro de
1838, em que é possível identificar suas inspirações literárias e as
primeiras manifestações de desencanto e rebeldia perante os modos
e costumes burgueses. A despeito

da insatisfação demonstrada com o
produto final de sua primeira publicação, Engels se arriscou novamente
nos versos, lançando outros poemas
nessa mesma temática, como, “Uma
noite” [Ein Abend], publicado em
agosto de 1840, e “Viagem noturna”
[Nachtfahrt], em 3 de janeiro de
1841, nos quais se posicionou contra os regimes absolutistas dos Estados alemães.
Engels também expressou
profunda admiração por Napoleão
Bonaparte, escrevendo poemas
em sua homenagem, como “Santa
Helena” [Sankt Helena] e “A procissão do imperador” [Der Kaiserzug],
publicados, respectivamente, em
novembro de 1840 e fevereiro de
1841. No último, escrito em homenagem à procissão ocorrida em
Paris no final de 1840 para a recepção dos restos mortais de Napoleão,
Engels o descreveu como “majestade caída”, “divindade morta”, “unificador e deus da França” etc. […]
Engels admirava Bonaparte como
um reformador liberal e ilustrado
que instituiu e expandiu na Europa
as medidas políticas que ele desejava aos Estados alemães: a secularização e centralização do Estado,
o tribunal do júri, o Código Civil, a
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emancipação dos judeus, a abertura
dos altos postos públicos às classes
médias etc. Entretanto, Engels também foi capaz de ver o outro lado da
moeda da expansão napoleônica na
Europa e de identificar Bonaparte
como conquistador imperialista,
celebrando no ensaio “Ernst Moritz
Arndt”, publicado em janeiro de
1841, as Guerras de Libertação, que
emanciparam os Estados germânicos do Primeiro Império Francês e
consistiram em um momento relevante na formação da identidade
nacional alemã, etapa fundamental
do processo histórico de unificação
nacional.
Assim, é possível identificar
que o conteúdo político caracterizou, desde os primeiros anos, a
atividade literária de Engels. Nas
páginas iniciais do ensaio “Friedrich Engels, teórico e crítico da
literatura”, Lukács sintetizou a
crítica literária de Engels com as
seguintes palavras: “A atividade de
Engels no campo da literatura foi
sempre determinada pelas grandes
tarefas da luta da classe proletária.
Já em A ideologia alemã, Marx e
Engels afirmaram claramente que
as várias esferas ideológicas (e, portanto, também a arte e a literatura)

não possuem um desenvolvimento
autônomo, mas são consequências e
manifestações do desenvolvimento
das forças materiais de produção e
da luta de classes. A constatação da
existência de uma ‘ciência unitária da história’ leva Marx e Engels,
necessariamente, a tratar da literatura sempre no interior desse
grande quadro unitário histórico
sistemático.”
Mais adiante, no mesmo
ensaio, Lukács identificou a especialização de Engels nesse campo de
luta ideológica e afirmou a “íntima
relação entre a atividade política e
crítica literária” dele, sendo “a luta
contra” o que nomeou de “os resíduos burgueses na consciência dos
trabalhadores, contra o aburguesamento de sua consciência […] a
orientação fundamental da crítica
literária” engelsiana.
Contudo, antes de a obra
literária engelsiana — bem como
sua obra filosófica e política — se
voltarem à crítica à sociabilidade
burguesa, Engels tinha como alvo
predileto a aristocracia e os Estados
absolutistas da Europa. Um exemplo
prático da literatura como campo de
disputa ideológica antiaristocrática
em sua obra de juventude está no

ensaio “Os livros folclóricos alemães” [Die deutschen Volksbücher], publicado em novembro de
1839. Nele, Engels examinou criticamente os então populares livros
de folclore e defendeu a necessária
atualização deles via superação do
conteúdo feudal absolutista, por
meio de novas edições que correspondessem às necessidades culturais e políticas do período. Segundo
Engels, além da função de entreter
o trabalhador depois de uma exaustiva jornada de trabalho, os livros de
histórias folclóricas teriam “também
a missão de o tornar consciente da
própria força, do próprio direito,
da própria liberdade, despertando
sua coragem e seu amor à pátria”.
Temos, então, um Engels profundamente engajado na luta contra os
resquícios do feudalismo e contra
o romantismo reacionário, tendo o
personagem mitológico germânico
Siegfried como um protótipo do
herói romântico e insubmisso da
juventude alemã.
Na correspondência durante
os anos em que Engels morou em
Bremen, podemos conhecer seu
profundo ódio à aristocracia e aos
regimes absolutistas europeus.
Em carta de 9 de dezembro
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de 1839 a 5 de fevereiro de 1840
a Friedrich Graeber, declamou
sua radical oposição aos principais monarcas absolutos do Velho
Continente nos seguintes termos:
“Odeio-o [Frederico Guilherme III,
rei da Prússia], e, além dele, odeio
talvez apenas mais dois ou três;
odeio-o com um ódio mortal, e, se
não o desprezasse tanto, o merda,
ainda o odiaria mais. Napoleão era
um anjo comparado a ele, o rei de
Hanôver é um deus se o nosso rei
é um homem. Nunca houve um
tempo mais rico em crimes reais do
que o de 1816 30; quase todos os
príncipes então governantes mereciam a pena de morte. O piedoso
Carlos X, o vicioso Fernando VII,
da Espanha, Francisco, da Áustria,
aquela máquina que só era boa para
assinar sentenças de morte e sonhar
com [os] carbonari; d. Miguel, que é
um patife maior que todos os heróis
da Revolução Francesa juntos, e
que, entretanto, Prússia, Rússia e
Áustria o reconheceram de bom
grado quando se banhou no sangue
dos melhores portugueses, e o parricida Alexandre, da Rússia, como
também seu digno irmão Nicolau,
em cujos atos abomináveis seria
supérfluo desperdiçar outra palavra

— oh, eu poderia te contar histórias
de morte sobre como os príncipes
amam seus súditos —; eu espero
qualquer coisa boa somente daquele
príncipe cujas orelhas são boxeadas
à direita e à esquerda por seu povo
e cujas janelas do palácio são estilhaçadas pelas pedras voadoras da
revolução.”
A tendência antiabsolutista
engelsiana de juventude advém,
em parte, de sua oposição perante a
censura imposta a jornalistas, escritores e professores na Alemanha. Na
mesma carta a Friedrich Graeber,
Engels comentou o tema de forma
irônica: “Eu não cometo infanticídio em meus próprios pensamentos.
Tais cortes de censura são sempre
desagradáveis, mas também honrosos; um autor que atinge a idade
de trinta anos ou escreve três livros
sem cortes por parte da censura não
vale nada”. A oposição de Engels
à censura nos Estados alemães
ganhou corpo depois da leitura de
Jacob Grimm sobre sua demissão
[Jacob Grimm über seine Entlassung]. Nesse texto, o erudito alemão
Jacob Grimm denunciou a arbitrariedade do regime autocrático de
Ernesto Augusto I, rei de Hanôver,
que, em 1837, aboliu a moderada

constituição liberal de 1833. A reação e a crítica pública dos professores da Universidade de Göttingen
à imposição de Ernesto Augusto I
resultou na expulsão de sete professores daquela universidade; entre
eles estava Jacob Grimm.
A oposição crítica de Engels
à censura se fortaleceu e ganhou
maior substância teórica depois da
leitura de Prússia e prussianismo
[Preussen und Preussenthum], do
jurista alemão Jacob Venedey. Nessa
obra, Venedey examinou criticamente a legislação, a administração
estatal, o sistema tributário prussiano. O resultado da pesquisa de
Venedey, concluiu Engels, expôs o
fato de que a legislação e todo o aparato burocrático do país beneficiava
a aristocracia e punia os pobres,
perpetuava o regime absolutista,
suprimia a política educacional,
prejudicando a formação cultural
e intelectual do povo, e se utilizava
da religião para atingir seus fins.
A Confederação Germânica baniu
o livro e confiscou os exemplares
restantes.
Mais do que fortalecer a crítica à censura, a leitura voraz de
textos liberais e a atividade literária e política de Engels em Bremen
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fortaleceram sua oposição ao absolutismo prussiano e aos regimes
autocráticos europeus.
Engels também foi grande
entusiasta da liberal e constitucional Revolução Francesa de Julho de
1830. Em carta de 8 a 9 de abril de
1839 a Friedrich Graeber, Engels
escreveu: “Como um trovão, veio
a Revolução de Julho, a expressão
mais esplêndida da vontade do povo
desde a Guerra de Libertação”. Em
carta de 4 de agosto de 1840 à irmã,
Marie, Engels relatou ter celebrado
com amigos a Revolução de Julho,
ocasião em que compôs um poema
em homenagem ao evento histórico,
que foi enviado a Friedrich Graber.
[…]
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A ALMA IMORAL E O MAL- ESTAR NA
CIVILIZAÇÃO
RENAN NAGAO

A

peça de Clarice Niskier,
apre s e nt a d a
n o Te a t r o
Eva Herz, é
uma provocação e um convite ao
espectador a mergulhar nas profundezas de sua própria alma
(imoral), que irá ser contraposta
com nosso corpo (moral). Não há
corpo sem alma tampouco uma
alma sem corpo, e nessa simbiose
metafísica, existe uma antítese
que causa conflitos entre o moral
e o imoral, intrínsecos a cada um,
de forma universal e atemporal.
Clarice começa a peça apresentando o porquê de tê-la feito e cita
um caso no qual foi duramente
criticada por uma mulher desconhecida depois de ter afirmado
que era judia e budista ao mesmo
tempo. Um rabino, escritor do
livro Alma Imoral, saiu em sua
defesa. Após a defesa, Clarice leu o
livro do rabino e ficou encantada, e
pediu a ele para que pudesse transformar a obra literária em peça.

existe nudez na natureza, logo, ela é
uma ficção criada pelo homem pela
vergonha que o mesmo sente da
própria nudez. Os corpos vestidos
da cultura são corpos já corrompidos por ela, e têm em comum o
fato de todos abrigarem uma alma,
uma alma imoral. Não há dicotomia entre alma e corpo, são duas
dimensões humanas integradas e
quanto maior a integração entre
elas, maior a sua humanidade.
Ao longo da peça, a atriz vai declamando passagens de textos sagrados
que colocam o cerne da obra sob
os holofotes. São questões humanas históricas, distantes do nosso
tempo atual e, embora distantes
temporalmente, muito próximas
da sociedade de hoje. Afinal, situações nas quais precisamos tomar
uma decisão avaliando o certo e
o errado são tão antigas quanto a
consciência e tão futurísticas como
o fim da humanidade, ou seja, é
um tema atual e continuará sendo
atual daqui milhares de anos. Todas
as passagens são questões humanas muito profundas e ligadas a
nossa psique, portanto, ligadas,
por consequência, à psicanálise.

paralelos entre o que é dito e conceitos fundamentais da psicanálise como o ID e o Ego, Desejos,
Repressão, Resistência e Repetição.
É decididamente impossível não
pensar na obra “O Mal Estar na
Civilização” de Freud ao ser exposto
aos conteúdos da peça. No livro
de Freud, ele categoriza o homem
em relação aos animais através da
civilização (ou cultura). Já pela
primeira cena da nudez podemos
traçar o primeiro paralelo. Só vestimos roupas por estarmos inseridos num contexto de civilização, do
contrário, seríamos como os outros
animais, despidos, tanto de roupa
quanto de vergonha. Mas a civilização não nos veste apenas de roupas,
como também de costumes, ética e
moral. Isso também nos difere dos
animais e nos torna mais “civilizados” e menos “animalescos”, na
medida que reprimimos nossos
instintos mais profundos ligados à
nossa agressividade e sexualidade.

Clarice contrapõe em cena a traição e a tradição. Analogamente, a
tradição poderia ser a cultura para
Logo no início, Clarice se despe,
Freud, componente importantíscomo se viesse nua e crua ao
simo na formação de nosso aparelho
público, do jeito que veio ao mundo,
psíquico, sobretudo o Superego. De
já colocando uma primeira duali- Em todos os momentos, todas as forma brilhante, ela coloca a traição
dade moral e imoral em cena. Não passagens, conseguimos traçar como inevitável: ou se trai o outro,
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ou a si mesmo. Explicando melhor,
sempre que nos deparamos com
alguma situação na qual precisamos
tomar uma decisão entre fazer ou
não fazer, temos, obrigatoriamente,
que avaliar entre certo e o errado,
obedecer e desobedecer. Sobretudo,
existe algo maior que paira sobre
essa decisão, que é o desejo próprio
de fazer ou não fazer. Portanto, ao
se deparar com uma decisão de trair
ou não trair, você trairá seja lá o que
for decidido, pois, se sua alma imoral decidir, imperará o seu desejo
e você não se trairá, mas trairá o
outro. Se seu corpo moral imperar, você não satisfaz o seu desejo,
traindo, então, a sua alma. Freud,
em sua obra, busca responder à
questão: “em que medida a cultura é construída sobre a renúncia
às pulsões, até onde ela tem como
pressuposto justamente a não satisfação (opressão, repressão, ou algo
assim) de pulsões poderosas?”. Portanto, para ele, o segundo cenário
seria a causa do mal estar na cultura, a renúncia às nossas pulsões.
Também podemos fazer um paralelo muito importante entre uma
provocação da peça e a concepção da própria psicanálise: o fato
de não haver evolução sem transgressão (ou traição). Como disse

anteriormente, a atriz, através das
palavras do rabino Nilton Bonder,
contrapõe traição e tradição. A tradição e o corpo moral são conservadores e querem manter o status
quo. A tradição, em contrapartida,
permite a transgressão e, portanto,
a evolução. Na concepção da Psicanálise, Freud enfrenta com afinco
a tradição ao teorizar sobre temas
bastante polêmicos para a sociedade tradicional, como o desenvolvimento sexual na infância, o complexo de édipo, que basicamente
infere que a criança deseja ter a mãe
e matar o pai, entre outros conceitos. Portanto, podemos observar
que a Psicanálise só pôde surgir
a partir de uma transgressão, de
um rompimento com um pensamento e estrutura tradicionais.
“Aquele que não faz uso de todo o
potencial de sua vida, de alguma
maneira diminui o potencial de
todos os demais. Se fossemos
todos mais corajosos e temêssemos
menos a possibilidade de sermos
perversos, este seria um mundo
de menos interdições desnecessárias e de melhor qualidade”. É
difícil afirmar com certeza se essa
frase saiu da peça (ou do livro de
Nilton Bonder) ou do Mal Estar
na Civilização de Freud, tamanha
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correlação entre os temas, mas os
créditos, neste caso, vão para Nilton.
Porém, se analisarmos a primeira
frase sobre os que não fazem uso
de todo o potencial de sua vida e
que diminuem, portanto, o potencial dos demais, podemos relacionar
com a construção do Ego e do Superego, que se desenvolvem através da
interação do indivíduo com a realidade. Se a realidade for inibidora,
tradicional, o indivíduo em questão
terá seus potenciais diminuídos por
criar um aparelho psíquico mais
repressor. Se analisarmos a segunda
frase, na qual o rabino infere que se
tivéssemos menos repressão e medo
de sermos perversos, este seria um
mundo de “melhor qualidade”,
podemos atribuir ao inverso do Mal
Estar na Civilização, onde haveriam
menos renúncias às nossas pulsões
mais poderosas.
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NARRATIVISMO, POSSIBILISMO E
QUANTIFICAÇÃO FILOSÓFICA
(PARTE II)
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

A

interrogação
f i l o s óf i c a é
intrínseca ao
ser humano,
como bem
perceberam filósofos tão diversos
como Schopenhauer, no “Adendo”
da 2ª ed. de seu “O Mundo como
Vontade e Representação”, Gramsci
e Ortega y Gasset39. As respostas
dadas pela filosofia a essa interrogação, contudo, estão cada vez menos
satisfatórias, ao contrário do que
ocorre com as respostas aos problemas científicos, mesmo porque, em
contraste com a ciência, a filosofia
é bem menos praticada e bem mais
desacreditada, donde não haver
grandes expectativas em relação ao
que ela pode nos oferecer - e ela não
tem oferecido muito mesmo.
Aqui se evidencia com toda
nitidez a importância de distinguirmos os problemas filosóficos daqueles científicos e, logo, diferenciarmos a filosofia da ciência. A situação
é esclarecida de forma lapidar pela

Professor Titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor Permanente no Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em Ciência do
Direito pela Universidade de Bielefeld, Alemanha. Doutor e Pós-Doutor
em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre
em Direito, Doutor em Comunicação e Semiótica e em Psicologia Social/
Política pela PUC-SP. Bacharel em Direito, Especialista em Filosofia e Livre
Docente em Filosofia do Direito e Professor Titular de Direito Processual
Constitucional pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
proposição 6.52 do “Tractatus logico-philosophicus”, de Wittgenstein:
“Sentimos, que mesmo caso todas
as questões científicas fossem resolvidas, nossos problemas da vida
(Lebensprobleme) sequer seriam
tocados”. Os problemas da filosofia,
em um sentido bem diverso daqueles da ciência, são problemas vitais,
problemas especiais destes seres
especialíssimos que somos nós os
humanos.
A filosofia, como indica a
própria etimologia da palavra, surge
como um anelo (philia), uma nostalgia da sabedoria “sobrehumana”,
divina (sophia), para nós perdida,
e perdida já naquela época em que
surgiu pelo aparecimento das doutrinas dos que estudavam a physis,
a natureza (de todas as coisas), os
“físicos”. Uma das acusações contra Sócrates, no processo que os
atenienses moveram contra ele – e,
também, contra a filosofia, que com
ele propriamente se iniciava -, foi a
de ele praticar a física, sendo esta
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acusação a que ele repudiou com
mais veemência. Já aquela, de que
apregoava a substituição dos deuses
oficiais, por se referir sempre ao seu
daimon pessoal, foi descartada com
a costumeira (e sábia) ironia...
Do que se trata, então, é de
libertar a filosofia do jugo e dependência das ciências e suas técnicas,
decorrentes de uma certa metafísica, para que aquela (e nós) deixe(mos) de ser sua serva, como antes
fora da teologia. Essa filosofia livre,
como a arte, poderá ser a expressão
cultural legítima de um povo como
o nosso, que se antecipou, em sua
formação, ao processo de miscigenação em que agora o mundo todo
se encontra envolvido, donde ela
poder se alçar a um patamar de universalidade, por sua originalidade,
seu enraizamento em um solo próprio – é o que nos propõe Roberto
Gomes, em sua “Crítica da Razão
Tupiniquim”, na esteira de grandes
pensadores brasileiros, comprometidos com seu tempo e sua gente,

como foi Oswald de Andrade: pautemo-nos por eles.
Sobre a filosofia, há um
fato incontestável – ou que, pelo
menos, aqui, o tomamos como tal:
a filosofia surge na Grécia antiga e
seja lá o que ainda hoje se pretenda
fazer, valendo-se de seu nome para
designá-lo, haverá de guardar uma
conexão com o que então se fez, e
depois passou a se chamar assim, de
filosofia.
Veja que a esse respeito, da
origem grega da filosofia, assim
como de outros produtos culturais
ainda hoje em circulação, concomitantemente – sublinhei para enfatizar a função da filosofia de criadora
de nossa civilização ocidental e,
portanto, do que somos, ou melhor,
da quadratura cultural dentro da
qual somos o que nos tornamos -,
estamos diante da algo semelhante
aos clássicos, que se pode perceber
melhor invertendo a perspectiva em
que normalmente eles são visualizados – procedimento tipicamente

filosófico. Os clássicos, são clássicos, assim como na Antiguidade
greco-romana, também dita “clássica”, geraram-se ideias ainda hoje
influentes, não porque tenham
alguma propriedade intrínseca que
os torne tão valiosos e especiais,
mas simplesmente por termos uma
mentalidade forjada com elementos
por eles fornecidos. O progressivo
afastamento das novas gerações do
contato com esses “clássicos” deverá
resultar em sua substituição, provavelmente pelos “anti-clássicos” de
hoje, que serão os “clássicos” do
futuro – espero que de uma outra
forma, menos reverencial, pelo
menos.
Então, uma das estratégias
para a consecução deste projeto,
de dar expressão a um conjunto
de ideias errantes – que de tanta
errância já se tornam incômodas,
demandando o descanso do texto
–, será a de estabelecer um diálogo
intertextual com obra de filósofos
os mais diversos e as mais diversas
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obras, sempre assumindo uma leitura própria, e apropriada enquanto
apropriação própria, o que muitas
vezes ou quase sempre – especialmente em se tratando de “clássicos”
– vai requerer uma desapropriação
da (des)leitura – no sentido da misreading de Harold Bloom – forçada
pela tradição de “intérpretes”.
Gilles Deleuze, em texto de
sua última publicação, já referida
acima, “Crítica e Clínica”, intitulado “Platão, os gregos”, expressa
ideia congenial a essa que estamos expondo, quando afirma que
“autoctonia, philia, doxa são os três
traços fundamentais e as condições
em que nasce a filosofia. A filosofia pode em espírito criticar esses
traços, superá-los, corrigi-los, mas
continua atrelada a eles”.40
A grandeza da filosofia
enquanto forma de saber está, a
meu ver, em sua fragilidade, nisso
de que ela, à diferença das ciências, especialmente aquelas ditas
“duras”, duvida até de si mesma,

não podendo-se dar por aceito de
um modo geral o que ela seja, sendo
esta definição de princípio o (ou
um) ponto de partida para a diversidade das filosofias.
Agora, se quisermos identificar dentre os elementos de
composição da filosofia aquele em
torno do qual se faria uma filosofia
genuinamente brasileira, autóctone,
que expressasse melhor o modo de
ser de nosso povo, a partir do qual
ele (nós) pudesse (pudéssemos) se
(nos) identificar e ser identificado,
solidificando sua auto-consciência,
qual daqueles componentes seria o
mais adequado? Penso que se haveria de introduzir um novo elemento,
que em grego antigo se denominaria
assim: agonia. Sobre esse termo, que
em latim se traduzira por ludens,
escreveu Huizinga um tratado
fundamental, Homo Ludens. É a
disputa, esse jogo, dolorosamente
prazeiroso, essa brincadeira que se
leva a sério, o que melhor caracterizaria nosso ethos, nossa postura
diante da vida, que pode ser tão boa
e tão ruim, que nos mostrar o ser e
também sua finitude, sendo mesmo
uma brincadeira, que dependendo
do humor, pode ser vista como de
mal-gosto. A filosofia brasileira, que

já se acha disseminada em nossas
mais diversas manifestações culturais, naquelas em que somos mais
legitimamente nós mesmo – e, não,
o colonizador de hoje, ontem e anteontem –, como na literatura ou nas
canções populares, é uma filosofia
agônica, é o agonismo. E desta filosofia é o que parece mais precisar
um mundo como este em que vivemos, o mundo criado pela filosofia,
e que hoje a despreza, assim como
nela antes se desprezou vários de
seus elementos, inclusive este que
nos caberia resgatar, tudo em nome
da exaltação da episteme, a anti-doxa, o corpo de conhecimentos
teóricos e, por isso, verdadeiros.
Do que se trata, então, é de
buscar uma filosofia própria, tanto
em termos pessoais como nacionais
– e que, por paradoxal que pareça
(o paradoxo é um bom sinal em
filosofia), partindo dessa conversão
sobre si-mesmo, pode atingir um
interesse universal, valia para outros
“si-mesmos”, como veio a ocorrer,
por exemplo, com o “discurso sobre
o método para bem dirigir a própria razão e procurar a verdade nas
ciências” de Descartes (grifei, mas
cf. o que o próprio A. assinala no
5º parágrafo da primeira parte da
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obra: “Deste modo, não é propósito
meu ensinar aqui o método que
cada um deveria seguir para bem
orientar sua razão, porém somente
demonstrar de que modo procurei
conduzir a minha”).
E de fato, nessa filosofia que
estamos dispostos a abraçar, com
alegria, como é próprio de nossa
índole, individual e coletiva, parece
estar o que de melhor o pensamento
pode oferecer a uma humanidade
que sabe cada vez mais como fazer
na vida para atingir os objetivos que
se lhe estabelece, mas sabe cada vez
menos o que fazer com uma vida
que se dedica apenas a atingir tais
objetivos, e termina voltando-se
contra si mesma. Há tanto esforço
dedicado à descoberta de como se
organiza a vida, em termos físicos,
enquanto a questão do sentido dessa
vida para nós que podemos pensar
a esse respeito, em termos metafísicos, fica relegado ao domínio dos
assuntos inquestionáveis, em todos
os sentidos dessa palavra.
Considerem, por exemplo,
que a vida, tal como a conhecemos,
assim como nossa espécie e nós próprios, enquanto exemplo individuais dela, somos o resultado de combinações altamente improváveis,

quase impossíveis – ou, sequer, propriamente “possíveis”, mas apenas
“compossíveis”, na expressão usada
por Leibniz (“tudo que pode existir
e é compatível com outras coisas,
existe”) -, submetidos, portanto, a
um regime de extrema contingência, mas que deu certo e dá certo,
considerando como certo que nós
sejamos como somos. Então, por
que pensar em “assumir o controle”,
impor uma ordem que nos beneficiaria ao cancelar este acaso que nos
gerou? Ao invés de se dedicar com
tanto afinco a adiar e, se possível, até
cancelar a morte, não seria melhor
entendermos o seu significado,
atribuir-lhe sentido, senti-la como
uma possibilidade extrema da vida,
que a torna possível, que faz parte
dela e, portanto, que é, também ela,
bela?! Só há e haverá vida, tal como
a temos, porque houve e há morte,
e assim como ela se iniciou, de um
modo geral e em cada um de nós
em particular, sem que houvesse
nenhuma necessidade plausível,
também terminará e se justificará
se dela tivermos aproveitado bem:
esta é a questão fundamental, como
aproveitar bem essa dádiva maior
do acaso – não vejo como tratá-la
bem, pretendo abolir este mesmo

acaso, ao invés de aceitá-lo, jogar
com ele, se divertir, despreocupadamente (por que nos pré-ocuparmos com o que sequer sabemos
se ocorrerá ou ocorre, tal como
pré-figuramos ou antecipamos?),
ocupando-nos com essa diversão,
divertindo-nos com nossa ocupação, com sua diversidade mesmo na
adversidade.
Por que há antes o Ser e não
o Nada? Perguntou-se Leibniz, em
seus “Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano”, e dedicou-se a
responder toda uma vida (e uma
obra) Heidegger (a questão é colocada por ele, explicitamente, em
“Introdução à Metafísica”). Uma
paráfrase nos ajudará a inverter
a pergunta e mostrar sua falta de
sentido: Por que há antes o sentido
e não o sem-sentido? Claro, se o
sentido – ou, pelo menos, com certeza, a pergunta por ele - é algo que
o ser humano introduz no universo,
como nem sempre o ser humano
esteve presente nele nem nada
garante que nele estará para sempre – se nem o universo, talvez, seja
para sempre – então houve antes o
sem-sentido, assim como antes do
ser, o nada - e, na verdade, assim
como foi antes, também o é agora e
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sempre: não há o ser nem o sentido
senão na fantasia humana.
Então, para que, por que ou
por o quê escrever isso ou qualquer coisa? Por mim, pelos meus,
por você(s) que sentimos, que vivemos e pensamos, sem saber porque, mas queremos viver sentindo
e pensando sobre isso, só (?!) por
isso. É pouco? E o que é muito? Na
verdade, já há muito escrito e pensado, demasiado. Que tal “desescrevermos” e “despensarmos” um
pouco de tudo isso que aí já está
escrito e pensado, sem que nos seja
de muito valia? Ou então simplificarmos o que se expressa em tratados desnecessariamente extensos,
reduzirmos o que muitos chamam
pomposamente de “uma filosofia” a
uma historinha, quase um conto da
carochinha...41
A vida, a vida nós a queremos
infinita, e ela o é, mas não como
queremos, pois a queremos infinita
para nós. Bem, ela não o é, mas
deveria realmente ser? Ela então
não perderia o valor que tem, justamente por ser rara, precária, com
um começo e um fim? Se fosse infinita, não teria fim, mas também não
teria começo. Além disso, ela é indefinida, apesar de finita – ou, de um

ponto de vista lógico, a rigor, finível.
E mesmo assim, finita, enquanto a
temos, ela não tem fim – então, para
que a termos para sempre se a cada
momento só teremos o que nos concede o momento? Como agora. Daí
a necessidade de que se preserve a
nossa mortalidade, evitando que
se cometa o que Jean Baudrillard
chama de “crime perfeito”: o assassinato da morte humana. 42
Penso que essa verdade fundamental encontra-se expressa por
aqueles pensadores que foram os
primeiros filósofos, embora ainda
não o fossem plenamente – o que
lhes confere, portanto, certas vantagens em relação aos que se tornaram
plenamente (e somente) filósofos, os
pósteros de Sócrates. Esses pensadores são ditos pré-socráticos, mas
são melhor denominados “pensadores originais”, porque “pensaram
originalmente” – o que? A verdade.
Isto quer dizer que não pensaram
“sobre a verdade”, como depois
farão os que se dirão, na esteira de
Sócrates, filósofos. Aqueles pensaram “em” verdade, pois vivenciaram-na, tiveram a experiência da
verdade, provaram-na, ao invés de,
simplesmente, comprová-la – o que
hoje se apresenta, cada vez mais,

problemático, no âmbito do pensamento “inoriginal”, que é o pensamento científico (ou técnico-científico, para melhor denominá-lo):
Quão distante está aquela experiência destes que experimentam para
obter a verdade. Essa “verdade”,
assim obtida, de maneira forçada,
é uma pobre verdade, triste e feia,
com a qual se pode fazer muitas
coisas, mas da qual não se obtém o
que mais ansiamos, a sabedoria, a
compreensão do sentido de nossa
existência, para nos orientarmos
ética e espiritualmente: ainda que
o resultado dessa compreensão
aponte para o sem-sentido da existência, aliviando-nos para vivê-la
melhor. O “pré-socráticos” queriam desnudar a verdade e, também,
ornamentá-la, contemplando-a em
sua beleza, que a torna inesquecível:
alethéia.
Pela primeira vez, com Tales
de Mileto, o véu com que a visão
comum e cotidiana das coisas recobre o mundo foi “des-coberto”, “des-velado”, mas também “re-velado”,
“re-coberto” com um véu mais sutil,
mais aderente, mais “adequado” ao
que se encontra “sub-jacente”. Isso
porque pela primeira vez se procurou dizer a verdade, dando uma
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explicação de tudo, e ao que foi dito
deu-se o nome de “alethéia”, literalmente, “sem véu”, mas também
“inesquecível”.
Para Nietzsche, “contempla
Tales a unidade de tudo o que é: e
quando quis comunicar-se falou da
água!” (“A Filosofia na época Trágica dos Gregos”). A fim de dar a
dimensão do que foi para Tales e
seus pósteros a nova realidade com
que se depararam, i.e., o Ser, nada
melhor que a leitura da seguinte
passagem da “Metafísica” de Aristóteles: “A maioria dos primeiros filósofos entendiam que os princípios
(“arkhas”) são apenas aqueles que
se dão sob a forma da substância
(“hyle” - originalmente, “madeira”),
pois afirmavam que (“esse”) princípio primeiro e elementar de todas
as coisas (isto é, da totalidade dos
entes, “ta onta ta panea”) é aquele
a partir do qual elas existem, chegam pela primeira vez a ser e no que
terminam por converter-se quando
degeneram, permanecendo a substância, modificando-se apenas seus
acidentes, pois tal natureza se conserva sempre. Por isso, eles achavam
que nada jamais é gerado ou destruído...” [Liv. I, cap. 3, 983b]. Já para
Heidegger, nesse momento primevo

da filosofia, apresentou-se para o
homem o Ser, o que já é a verdade
em si, pois seria um preconceito
absurdo da metafísica supor que
esta é uma propriedade dos entes.
É assim que se pode identificar já nesse momento de nascimento da filosofia a presença de
uma estrutura que se revelará plenamente na perspectiva científica
contemporânea. Mas não se pense,
como em geral é difundido, que
dentre os pré-socráticos encontra-se
mais uma espécie de “proto-física”
do que ideias de caráter especulativo e de cunho ético, como só entre
os “socráticos” iríamos encontrar.
Neste sentido, vale referir ensinamentos de Tales como o de que o
mundo, tal como os homens e até os
seres inanimados, teria alma - ideia
retomada por Platão no seu diálogo
“Timeu”- ou o de que a morte não
traria um estado diverso daquele
em que nos encontramos em vida,
sendo a maneira mais correta de
viver aquela em que evitamos fazer
o que censuramos nos outros,
enquanto a vida feliz seria aquela
de quem evita excessos, mantém
o corpo saudável - por outro lado,
alertava que a beleza do caráter era
mais importante do que a aparência

física -, a lucidez de pensamentos e
a cordialidade no trato, prezando as
amizades e a fidelidade aos amigos.
Sempre segundo Diógenes Laércio,
seria dele o provérbio “Conhece-te a ti mesmo”, tão propalado por
Sócrates, e afixado na entrada do
oráculo de Delfos. Também Heráclito de Éfesos declarou: “Eu me
busco a mim mesmo” (frag. 101) e,
em outro local, que “é dado a todos
os homens conhecer-se a si mesmos
e pensar” (frag. 116).
Para Platão, por exemplo, a
filosofia seria “epistéme epistemés”,
“ciência da ciência”, enquanto Aristóteles, na “Metafísica” (Livro VII
ou zetha, 1), a define como “epistéme ton próton arkhôn kaì aítion
theoretiké”, conhecimento dos primeiros princípios e causas explicativos de tudo. Comentando essa
passagem, Heidegger, no texto “Que
é isto, a filosofia?”, recorda que epistéme deriva de epistámenos, que
seria aquela pessoa vocacionada e
competente para uma determinada
atividade - no caso da filosofia, a
atividade de teorizar, sendo a theoria o que os gregos considerariam
propriamente a ciência, saber contemplativo das verdades universais,
eternas e transcendentes, que, no
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princípio do livro apenas citado
de Aristóteles, é considerado um
conhecimento através do qual os
homens se ombreariam com os
deuses, devendo, por isso, temer a
inveja deles. Uma outra forma de
conhecimento, mais próprio das
contingências da vida, é aquele que
os gregos denominavam techné, a
técnica, um conhecimento operativo, instrumental e produtivo, limitado e finito, por voltado ao atendimento de finalidades específicas,
mas sempre revelador de potencialidades, donde sua tradução para o
latim como ars. Então, a epistéme
seria algo intermediário entre essas
duas formas de conhecimento, por
referir-se à atividade de conhecer
a partir das necessidades de um
certo tipo de explicação, isto é, não
as explicações que se fazem necessárias e úteis à manutenção da vida,
inclusive no convívio social e político, mas sim aquelas que, a rigor,
são desnecessárias, inúteis, embora
sejam elas o que desejamos, anelamos, quando nos maravilhamos e,
no duplo sentido dessas palavras,
negativo e positivo, nos espantamos
e assombramos diante do universo
ao nosso redor e em nós mesmos,
o cosmos, sendo desse sentimento

(pathos) que, segundo os dois filósofos gregos citados - mestre e discípulo, de certa forma os primeiros
e até hoje maiores entre todos - nasceria a filosofia: Platão, no seu diálogo “Teeteto” (155 d), e Aristóteles,
na já citada “Metafísica” (Livro I ou
alfa, 2). Temos que retornar sempre
a esse momento espantoso, em que
o ser se mostra, o qual nos levou
a falar e a nos pormos a caminho
de uma busca de explicações, como
que para nos assegurarmos na vida,
tentando aprisionar o que, na verdade, nos fez prisioneiros, sem
percebermos, pois assim entramos
em uma fantasia de permanência,
impedindo-nos de aproveitar bem
a oportunidade que temos de, simplesmente, sermos (experiências do
ser).
A filosofia vai, então, aparecer
como um saber extra-ordinário, que
busca uma explicação para tudo o
que acontece para além da experiência concreta, em um princípio explicativo, a arkhé, de onde tudo brota e
que se manifesta em tudo que existe,
a physis, sem se confundir com
isso tudo que nela se origina, assim
como os filhos descendem dos pais
sem a eles se reduzirem. Tales de
Mileto, apontado como o primeiro

filósofo - ou “fisiólogo”, estudioso
da physis - disse que esse princípio
seria a “água”; seu discípulo, Anaximandro, preferiu caracterizá-lo
como o “indefinido” (apéiron); o
discípulo deste, Anaxímenes, retomou um dos quatro elementos: no
caso, o “ar”, enquanto seu discípulo,
Anaxágoras, refere ao Espírito ou à
Inteligência (nous) para denominar
o princípio organizador da matéria,
operando pioneiramente uma distinção de grande significado, entre
“corpo” e “alma”; Empédocles, de
uma outra Escola, a eleata, situada onde hoje está o sul da Sicília,
defendeu ser formada pelos quatro
elementos (terra, água, fogo e ar)
a realidade última; para seu contemporâneo um pouco mais velho,
Parmênides, seria o que chamou
de “uno”, imóvel e limitado; já para
Heráclito, seria o “devir de tudo
Um” (em grego: “Hen Pánta”), corporificado no fogo; para Leucipo e
Demócrito, os átomos; antes deles,
entendeu Pitágoras serem os números, e, dentre esses, o dez... Todos
esses pensamentos se distinguem
conscientemente daqueles que se
expressaram com uma linguagem
mítica - embora se possa anotar
uma série de correspondências entre
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esse pensamento filosófico nascente
e as cosmogonias “filosóficas” produzidas no período imediatamente
anterior, enquanto mito-lógicas, i.
e., tocadas já pelo logos, e não mais
transmitidas oralmente, mas elaboradas, igualmente, por escrito,
característica fundamental de um
saber como a filosofia que, com
Derrida e outros filósofos contemporâneos, de proveniência hermenêutica, se procura entender como
um gênero literário, assim como a
ciência seria também um discurso
(logos) ficcional, construindo uma
coerência narrativa com os elementos fornecidos pela realidade, sem
pretender um acesso privilegiado à
realidade última, ao princípio explicativo transcendente43.
É certo que antes do saber
científico afirmar sua superioridade, em termos pragmáticos,
frente aos demais, inclusive a filosofia – o saber justamente de onde
as ciências em geral foram colher
seu mais forte impulso inicial, adotando postulados como este apenas mencionado, da contingência
e falibilidade do conhecimento -,
foi necessário superar o predomínio de um tipo de conhecimento
que mesmo tendo se aproveitado

bastante da filosofia, até o ponto de
tê-la como sua “serva”, veio a abandoná-la nos momentos cruciais,
indo buscar apoio além da razão,
na fé. Este saber é o da teologia, ou
o conhecimento de natureza religiosa amparado teo-logicamente,
que irá por muito tempo cercear
o desenvolvimento da perspectiva
relativista e imanentista, própria
da ciência. Contudo, a ruptura que
a modernidade trará com a supremacia do pensamento teológico, no
Ocidente, foi preparada no contexto
desse mesmo pensamento, por teólogos mal-compreendidos em seu
tempo, como Roger Bacon (séc.
XIII), com sua insistência no valor
da experimentação para desenvolver o conhecimento, e um outro,
franciscano e britânico como ele,
de quem já tivemos oportunidade
de vai destacar alguns aspectos mais
salientes de seu pensamento, que foi
Guilherme de Ockham (séc. XIV)44,
sendo que entre ambos avulta a
figura do antes referido John Duns
Scot, a quem se pode conceder os
maiores créditos pela introdução de
uma perspectiva, mais que transcendente, verdadeiramente transcendental – e, logo, moderna45 –, a
ser desenvolvida posteriormente,

sem os vínculos dogmáticos com
a teologia, por Descartes, Kant e,
já na contemporaneidade, Husserl,
para citar apenas três dos maiores
responsáveis pelo aprofundamento
do que se pode denominar uma
“metafísica do possível”, oriunda já
de pensadores árabes, com destaque
para Avicena (Ibn-Sina).46
Após o surgimento da
filosofia – pelo menos, com essa
denominação - na Grécia antiga,
ela irá se mesclar com o senso
prático, político-jurídico mais eficiente, do antigos romanos e, posteriormente, com uma versão (ou
versões) muito particular(es) da
religião monoteísta judaica, como
é o cristianismo, resultando na afirmação da capacidade humana de
se impor ao mundo, mais do que
apenas contemplá-lo e, por diversas
formas, “imitá-lo”. Essa é a postura
que embasará o modo científico de
conhecer pela intervenção em um
mundo concebido como um produto – concebido tecnicamente,
portanto.
Está inovação, porém, seria
impensável sem a contribuição de
filósofos islâmicos, como Al Kind
(+873), o primeiro, criador da disciplina de estudos sobre o intelecto,
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distinguindo-o em passivo e ativo),
Al Farabi, o autor mais significativo
do séc. X, tendo feito pioneiramente
a distinção entre essência e existência, Avicena, persa, continuador de
Al Farabi, Al Gazali (aprox. 10581111), o qual, contra Avicena e Al
Farabi, que compreendem o Universo como um intrincado de causas e efeitos, defende a tese de que
Deus é a causa (eficiente, produtora)
de tudo, criticando o princípio da
causalidade em termos que nos faz
pensar em autores modernos de
grande importância como David
Hume e Emmanuel Kant.
De Avicena, sob uma influência indeterminada de Farabi e
da teologia muçulmana, provém
contribuições decisivas, inclusive
para a concepção metafísica possibilista aqui proposta, pois veio a
dar sentido ontológico a categorias
da lógica aristotélica, quando, considerando as diversas formas que
pode assumir o ser, a saber, necessária, possível e impossível, estabelece que todo a criação e o mundo
seja qualificada como possível,
adquirindo o estatuto de necessário quando são causados por um
agente que é o único necessário:
Deus, o criador do(s) Universo(s),

a Primeira Causa, única que o é verdadeiramente. Também a distinção
lógica entre essência e existência é
convertida por Avicena em ontológica, seguindo traços já presentes no
próprio Aristóteles, bem como em
Plotino e Al Farabi, para dar-lhe o
desenvolvimento pleno que fez toda
a Europa escolástica associá-la a seu
nome.47 E é ao discutir, no Al Isharat wa al-Tanbihat,48 o que traz algo
à existência que Avicena vai defender a importância maior da causa
eficiente sob todas as outras causas,
por ser a Causa Primeira a causa de
toda existência, antecipando, assim,
a contribuição scotista, com a qual
se prepara a concepção cientificista
atual.
No horizonte de toda essa elaboração estaria a ausência de uma
distinção clara entre metafísica e
teologia, até por estarem ambas
voltadas para o estudo da realidade
como uma totalidade (de sentido),
o que teria contribuído para obscurecer, na modernidade, os pressupostos teológicos nela estruturalmente operantes, retomados de
maneira também indevidamente
explicitada no que se pode considerar tentativas contemporâneas de
refundação da ontologia enquanto
“ciência primeira” (protê epistéme)

na fenomenologia, com Husserl
e, principalmente, em Heidegger,
com o sua virada para a “hermenêutica da facticidade”, como também no modo de desenvolvimento
das “ciências derivadas”, ou ciências
propriamente ditas.
Para tanto, faz-se necessário proceder, como o próprio
Heidegger, um retorno às origens
gregas da metafísica, tal como nos
foi ela transmitida através da obra
de Aristóteles, o qual concebeu a
continuidade entre a razão e a natureza como reunidas em uma unidade dinâmica, finita e ordenada,
expressa pela linguagem. Neste sentido, pode-se dizer que aí culmina a
visão grega dos problemas filosóficos, na medida em que inventa um
saber racional, capaz de dar uma
resposta unitária aos problemas
suscitados pela tradição anterior,
problemas concernentes tanto ao
dinamismo da natureza como ao
da própria razão humana. O irredutível de tais problemas, afirmará
Aristóteles, é a realidade do ser, tão
imediata de captar como difícil de
definir, algo que parece sempre querer escapar a todo intento de delimitação e que, precisamente por
isso, só podemos designar como o
comum a tudo, e, particularmente,
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como o comum à realidade do
mundo frente ao homem e à realidade do pensamento no homem,
isto é, como o comum à natureza e à
razão. Por causa da impossibilidade
de sua delimitação, a realidade do
ser não pode ser objeto de nenhuma
ciência particular, mas sim de uma
ciência primeira, enquanto se ocupa
do que é prévio e pressuposto em
todas as demais, que são os fundamentos mesmo de sua realidade
como ciências e da realidade de seus
objetos, enquanto as diversas determinações do ser no que é dado: a
realidade irredutível do ser.
A teologia (judaico-arábe-)
cristã da onipotência divina, ao
postular um Deus que é pura onipotência para além da razão e do
mundo, o maximamente real passa
a ser a soberana potência divina,
superior a toda razão e a toda criação. Em outras palavras, se Deus é o
maximamente real será porque Sua
vontade contém em si toda a realidade possível. Deste modo, a hipótese ockhamista, enquanto implica
em identificar a onipotência divina
com a realidade de Deus, acaba por
identificar o maximamente real com
o maximamente possível. Dito em
outros termos, a mencionada hipótese leva a identificar o real com o

possível por via da absorção do
primeiro pelo segundo, e a esvaziar
de sentido a noção de realidade em
beneficio da noção de possibilidade,
de tal modo que esta última se faz
co-extensível à de ser. A existência
fica, então relegada à condição ou
estatuto de um mero caso fático, isto
é, a não ser mais que uma determinação acidental do ser, quem, por
sua parte, se identifica pura e simplesmente com o ser-possível e se
caracteriza por possuir uma realidade puramente hipotética. E, assim
como no caso grego o ser teria que
se dizer de muitas maneiras, para
contemplar seus diferentes modos
de exercício, assim também, no
regime definido pela redução teológica do real ao possível só será
concebível um único e exclusivo
modo de ser, aquele que emana da
possibilidade, quer dizer, aquele
cuja realidade está já contida de
antemão em sua possibilidade. No
caso grego nos achamos, portanto,
frente à lógica da analogia: diversos
modos de ser, linguagem essencialmente polissêmica, sempre inexata,
em certo sentido submetida e também superior ao princípio de não-contradição. Na hipótese teológica
da vontade onipotente, ao contrário,
frente à lógica da univocidade: um

único modo de ser, linguagem exata
e precisa, drasticamente submetida
ao princípio de não-contradição.
A univocidade lógica se converte,
deste modo, no reverso da onipotência absoluta de Deus e expressa
a natureza hipotética de todo ser,
enquanto seu principio constitutivo, o de não-contradição, alcança,
coerentemente, o estatuto de paradigma de toda verdade possível.
A identificação do ser de
Deus com seu poder absoluto conduz, então, à identificação da realidade com a possibilidade no seio
de uma racionalidade unívoca. Daí
que aquela “ciência primeira”, que se
ocuparia do ser enquanto ser, aquela
ciência, de estatuto epistemológico
tão contestado, da que dizíamos que
não pode estar no mesmo nível que
as demais, mas sim que deve induzir
seus conteúdos a partir das outras
ciências, tenha de adotar necessariamente a forma – se pretende
corresponder ao panorama doutrinal inaugurado e presidido pela
hipótese da onipotência absoluta
de Deus – de uma metafísica do
possível, que é também uma teologia49, mas sem a referência dogmática a um credo religioso qualquer,
ambas com um caráter falibilista, tal
como recentemente se reconhece
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às próprias ciências, o que a torna
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, assentado numa
compreensão que seja aceitável
como são os resultados científicos,
a respeito de nosso significado cósmico – que se produza, então, uma
teologia esvaziada de qualquer conteúdo religioso específico, para ser a
teologia adequada a nossos tempos
de predomínio tecnocientífico, que
seja capaz de superar esse predomínio, salvando a humanidade de si
mesma, enquanto o saber salvífico,
soteriológico, que sempre desde a
origem se propôs a ser a filosofia,
como as religiões50, e não só teórico mas, sobretudo, prático - logo,
eficaz também51.
Um impulso para essa retomada vem da recente publicação
do que seria o grande legado para
a filosofia do professor teuto-brasileiro LORENZ B. PUNTEL 52,
aposentado pela Universidade de
Munique, desde o início da década
em curso, com o qual pretendemos
nos ocupar, com a expectativa de

demonstrar a presença nesta obra
das duas estruturas da filosofia consolidadas na época dita medieval.
A proposta de Puntel, apresentada agora em obra monumental, é o resultado de sua adoção
de uma postura filosófica de corte
analítico, influenciada sobretudo,
como ele próprio admite, por
Nicholas Rescher, tendo como pano
de fundo sua formação inicial, de
cunho teológico e metafísico, pré-crítico, passando depois por uma
fase de entusiasmo com o idealismo
alemão, e que agora persiste naquilo
que diferencia sua abordagem em
filosofia de outras, também assumidamente analíticas, por manter um
compromisso com o que considera
o traço sistemático de toda filosofia, da filosofia perennis53. A esta
sistematicidade se somaria a busca
das estruturas fundamentais de
toda realidade inteligível, que não
seriam, entretanto, consideradas
como estruturas transcendentais,
enquanto condição mesma da inteligibilidade, nem tampouco estruturas transcendentes, tidas como originárias de algum plano meta-físico
ou teológico.
Centrando-nos no entendimento do que seriam tais

estruturas para Puntel, vamos nos
valer de exposição feita por Manfredo Araújo de Oliveira54. A
proposta de uma filosofia estrutural parte da compreensão de que
no começo do empreendimento
teórico a dimensão da coisa a ser
conceituada é vazia enquanto que
nos é disponibilizada em primeiro
lugar a dimensão do conceitual,
pois tudo o que fazemos em nível
teórico já se situa nela. Por esta
razão a investigação desta dimensão enquanto o quadro para a conceituação da coisa em si mesma é
a primeira tarefa da filosofia. Puntel denomina a dimensão do conceitual de “dimensão estrutural” e
neste contexto ele entende “estrutura55” como uma conexão diferenciada e ordenada, respectivamente
enquanto relação e ação recíproca
de elementos de uma entidade ou
de uma região ou de um processo.
A estruturalidade implica a negação
do simples ou da falta de conexão
e, neste sentido intuitivo originário, estrutura constitui o conceito
originário ou o fator primeiro de
qualquer empreendimento teórico
[a arkhé?! – WSGF].
Trata-se, portanto, de questionar a concepção clássica, típica
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da metafísica do real, de que o
conhecimento é um cópia da realidade e será verdadeiro na medida
em seja uma representação fiel dela
- a crítica dessa metafísica é feita
por autores do lado de cá e de lá o
Oceano Atlântico, como se pode
exemplificar, no primeiro caso, com
Richard Rorty, e no segundo caso,
com os chamados “filósofos da diferença”, a começar por Heidegger, e
seguindo-se com Deleuze, Derrida56
etc. É uma tal concepção de metafísica, enquanto metafísica do real,
com sua ontologia substancialista,
que vem rejeitada em posições epistemológicas positivistas e outras,
como as materialistas e fenomenológicas, assim como permanece
aceita naquela outra importante
tradição filosófica, mais antiga que
estas outras, mas que ainda hoje tem
seus representantes, a saber, aquela
oriunda do tomismo, embora as
demais posições filosóficas, inevitavelmente, tenham de dar alguma
respostas às incontornáveis questões
metafísicas, tal como aqui se as concebe, considerando que evitá-las,
adotando uma forma de suspensão do juízo cética, é também uma
das respostas possíveis. E. J. Lowe
diz-nos que57, ao contrário das

ciências, que se ocupam de estabelecer o que é, não o que tem de ser ou
o que pode ser (mas não é), a metafísica lida com possibilidades. Daí
que, é preciso, de alguma maneira,
delimitar o escopo do possível, para
podemos, ao menos, esperar que
consigamos determinar empiricamente o que é efetivamente real,
da maneira tentativa e aproximada
que é própria da ciência, tal como
entendida contemporaneamente.
A tese do autor apenas referido é
a de que a metafísica será possível
na medida em que se atenha a lidar
com possibilidades – seja, portanto,
possibilista, tal como aqui preconizado. Um apanhado didático dos
desenvolvimentos recentes em
metafísica encontra-se em Cynthia
Macdonald58. Sua abordagem se
situa no âmbito da recuperação da
metafísica em uma chave analítica,
na qual é bastante representativa a
contribuição do oxfordiano contemporâneo Peter Strawson59. Já
um representante proeminente da
vertente materialista contemporânea é Alain Badiou60. Por fim, na
perspectiva neotomista, podemos
referir o pensamento do brasileiro
Henrique Cláudio de Lima Vaz, o
(justamente) festejado (e pranteado)

Pe. Vaz, que deu ensejo à formação
de verdadeira Escola, a partir de seu
longo professorado em Belo Horizonte (MG).61
Eis que nos defrontamos
aqui com uma questão que, tradicionalmente, pertence ao campo
que se designou, com base em uma
classificação de certas obras de Aristóteles, metafísica. Como é corrente,
o termo “metafísica” é oriundo de
uma classificação de obras de Aristóteles versando sobre sua temática,
posicionadas depois dos livros da
física, donde a denominação metá,
isto é, “após”, ta physika, ou seja, “da
física”. Já Kant, porém, questionou
se seria uma mera coincidência
que uma tal denominação se adequasse tão bem ao sentido mesmo
da investigação metafísica, voltada
para questões que se situam para
além daquelas tratadas no plano
da realidade palpável, física. E, de
fato, há trabalhos que demonstram
estar presente no pensamento aristotélico, se não o termo, a ideia a
que ele corresponde.62
A metafísica trata de questões das quais não se ocupam
as ciências, enquanto formas de
conhecimento que ora se voltam
para a construção de um saber
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com base em experiências feitas
no contato com a realidade, com o
que existe, e que por isso são ditas
“empíricas”; ora elaboram o conhecimento advindo da consistência de
suas proposições entre si mesmas,
sem referência a quaisquer objetos
reais, mas apenas àqueles abstratos, como na(s) lógica(s) e matemática(s), donde justamente serem
qualificadas de “formais”. Na realidade, estes “tipos puros” de conhecimentos científicos se mesclam em
maior ou menor medida, restando
ainda a possibilidade e, mesmo,
necessidade (termos, a rigor, intercambiáveis, pois o possível é necessariamente possível, assim como o
necessário sempre é possivelmente
necessário, já que esta é a condição
do que existe sem ser em si mesmo,
o que só é o ser que não depende de
nenhuma causa para existir, o qual
se pode denominar de Absoluto,
Deus etc.) de outros conhecimentos,
meta-científicos, que seriam a epistemologia, para discutir as condições de possibilidade de um conhecimento científico ou de uma outra
natureza, e a metafísica, para discutir as categorias, determinações
ou, simplesmente, os conceitos dos
conceitos empregados pelas demais

formas de conhecimento, como são
os conceitos de realidade, possibilidade, necessidade, causalidade,
tempo, espaço, existência, número,
contradição, identidade, sujeito,
objeto, mundo, experiência, indivíduo, infinito, nada, Deus, valores
como o bem e a justiça, mas também
o mal, etc. Para efeitos mais didático do que por razões substanciais
pode-se dividir em diversas (sub)
áreas do conhecimento a metafísica,
conforme privilegie alguns desses
temas, de forma que do estudo de
Deus se ocuparia a teologia (racional, e não aquelas dogmáticas, vinculadas a alguma religião positiva),
assim como dos valores a axiologia, dos deveres ou obrigações – aí
incluído temas como o das promessas, dádivas ou realidades deônticas mais habitualmente estudadas,
como aquela jurídica -, das questões pertinentes ao(s) mundo(s) a
cosmologia e daquelas sobre o(s)
ser(es) a ontologia, enquanto temas
relacionados ao conhecimento em
si seriam objetos da gnosiologia. A
estreita conexão entre todas essas
matérias, em que cada uma remete
às demais, torna de todo relativas
tais divisões, ao mesmo tempo em
suscita o interesse em promover a

interdisciplinariedade “holística”
dos estudos por meio da metafísica
tal com aqui entendida. Quanto às
denominações atribuídas às suas
sub-divisões, são oriundas mais da
etimologia, em correspondência
com seu objeto, do que de qualquer
outro significado que possam ter, a
depender do contexto em que apareçam empregados os respectivos
termos. Uma tal investigação a de
ser feita racionalmente, ainda que
seja com novas formas de racionalidade, como aquela transversal, de
Wolfgang Welsh63, e empregando
até, o quanto possível, um instrumental oriundo de ciências (formais) lógicas e computacionais64.
Isto porque, em lógica e matemática, assim como na física e ciências em geral, na atual concepção
epistemológica, “encontra-se o real
como um caso particular do possível”65. É certo que foi o avanço
mesmo da pesquisa em microfísica
ou física quântica que instaurou a
possibilidade (ou a “indeterminação”) no próprio cerne dos fenômenos estudados nesse nível, pois uma
molécula ativada por um quantum
de luz tanto pode integrá-lo em seu
material, como pode reemitir o seu
ganho de energia sob a forma de
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radiação, ou ainda entrar em reação
química com outras moléculas, bem
como romper o quantum, transformando-o em energia66.
Com isso, as ciências vão ao
encontro daquela antropologia fundamental, que a partir de poetas-filósofos como Novalis, para quem o
homem é o autor de sua realidade,
ou teólogos-filósofos, como Kiergegaard, para quem o homem é aquele
ser que deve educar-se no possível, podendo se remontar ainda a
Ortega y Gasset e Heidegger, bem
como, antes deles, Nietzsche, para
que chegue a nos caracterizar nosso
Vicente Ferreira da Silva, em confronto com as coisas (ta onta), da
seguinte maneira: “Enquanto a coisa
vive cerrada em si mesma numa
compresão infinita e limitante, o
homem como subjetividade está
envolto num horizonte de possibilidades, abre-se para o possível e
somente através deste possível pode
ser profundamente compreensível”.
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linguagem, em sua indiscutível refutação do neopositivismo antimetafísico carnapiano, a principal referência de Strawson. De se destacar,
ainda, é a ausência – pretendida,
pelo menos - de qualquer intenção
“revisionária” (revisionary), ou seja,
de produzir melhores estruturas.
62. Cf., v.g., O Ser e o Evento,
trad.: Maria Luíza X. de A. Borges,
Rio de Janeiro, Zahar/UFRJ, 1996
63. Para uma primeira aproximação a este pensamento, bem

como quanto às possibilidade de
se estabelecer conexões entre ele e
contribuições modernas, como as
de Kant e Hegel, bem como aquelas
contemporâneas, de Heidegger ou
Apel, particularmente recomendável se nos afigura o livro editado em
sua homenagem, Saber filosófico,
história e transcendência, João A.
Mac Dowell (coord.), São Paulo:
Loyola, 2002.
64. cf. Hans Reiner, “O surgimento e o significado original do
nome Metafísica”, in: Sobre a Metafísica de Aristóteles (Textos Selecionados), Marco Zingano (org.), São
Paulo: Odysseus, 2005, p. 93 ss.
65. Wolfgang Welsch, Vernunft: Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft (Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1995. Uma versão
resumida em inglês encontra-se em
Wolfgang Welsch.
66. A propósito, v. trabalhos
recentes como Steps Toward a Computational Metaphysics, de Branden
Fitelson (University of California–
Berkeley) e Edward N. Zalta (Stanford University), bem como, deste
último, Principia Metaphysica, disponíveis em http://mally.stanford.

edu/publications.html. A metafísica, em suma, pode ser entendida,
tal como o faz um expositor recente
da temática, como atinente “à identidade, que não exclui a distinção
entre o ser e a verdade e o discurso
sobre a verdade do ser: este discurso
chama-se pensamento, filosofia”. E
adiante resume o seu pensamento
ao dizer que “existe inseparabilidade
entre a filosofia e o ser: a filosofia é
o ser na expressão da sua verdade.
A palavra ´metafísica´ exprime esta
inseparabilidade ou esta identidade”
– cf. Aniceto Molinaro, Metafísica.
Curso sistemático, 2ª. ed., trad.
Roque Frangiotti et al., São Paulo:
Paulus, 2004, p. 6 (grifos do A.).
68. Gaston Bachelard, O novo
espírito científico, trad.: Remberto
Francisco Kuhnen, São Paulo: Abril,
1978, p.119 (penúltimo parágrafo
do cap. II).
Cf. id., “Luz e Substância”,
in: Estudos, trad. Estela dos Santos
Abreu, Rio de Janeiro: Contraponto,
2008, p. 63.
69. Vicente Ferreira da Silva,
em “Reflexões sobre a ocultação do
ser”, in: Ensaios Filosóficos (1948),
Obras Completas, vol. I., cit., p. 37.
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TIERRA, AGUA, AUTONOMÍA,
ALIMENTOS Y PAZ
HÉCTOR MONDRAGÓN

E

l Pacto Histórico expresa las
organizaciones
y la lucha de los
movimientos
sociales rurales y por el derecho a
la alimentación sana y al agua y por
ello le propone al país asumir institucionalmente y en los hechos un
programa de transición a una nueva
ruralidad para una Colombia en paz
y con seguridad alimentaria.
Para conseguirlo parte del
derecho a la tierra y al territorio
de las comunidades rurales: El
gobierno del Pacto Histórico avanzará “en una reforma agraria que
distribuya con equidad y justicia
social la tierra, el saber y el acceso
al crédito para que el campesino y
la campesina puedan vivir, trabajar, producir y cuidar la naturaleza
y volver a ser la base de la economía
productiva de la nación”.
El Pacto Histórico fortalecerá
los territorios colectivos de los afrocolombianos, los resguardos indígenas y la autonomía territorial y las
formas de autoridad, administración y organización de estos pueblos
y del pueblo raizal de San Andrés
y Providencia y reconocerá “las

formas de vida propias de comunidades rurales en ecosistemas
estratégicos y sus formas de producción ecológica y económica en
estos entornos, así como el manejo
ambiental propio”.

distribución equitativa de la tierra.
Los latifundios deben pagar mayores impuestos prediales, porque las
tasas serán superiores para las tierras dedicadas al “engorde”, es decir
para las grandes propiedades con
suelos aptos para la agricultura pero
Se trata de un cambio que les que no están cultivados y que han
dará sostenibilidad a las ciudades y sido acaparadas por unos pocos.
le facilitará el abastecimiento para
una alimentación adecuada del
Es necesario cobrar impuesconjunto de la población, mediante tos de valorización a las granes pro“un sistema agroalimentario que piedades que se benefician con los
garantice del derecho humano a la cambios de uso del suelo determialimentación”.
nados por planes de ordenamiento
territorial municipal y programas
La banca pública fuerte para estatales, así como cobrar en tierra
democratizar el crédito agrícola, de para los campesinos el beneficio
vivienda y para pequeños negocios para la gran propiedad de prograserá una conquista que vamos a mas de riego y vías.
construir. Así, los altos intereses ya
no serán obstáculo para que el agriTodo esos planes y programas
cultor tenga acceso a los recursos deben ser adoptados sólo con la
que necesita para producir y para participación decisoria de las comumejorar su nivel de vida. Ya no se nidades rurales y urbanas y deberán
va a enriquecer más un usurero que pagar al municipio una proporción
cobre por intereses más de lo que de su ingreso extraordinario quieprestó.
nes obtengan grandes lucros con las
modificaciones de usos del suelos,
A través de impuestos a la como un urbanizador que multigran propiedad aumentarán los plica súbitamente el precio de los
ingresos municipales para pro- lotes que compró o quien ha adquigramas sociales y se fomentará la rido un terreno que se destina para
94

zona franca y multiplica por cien o con las mujeres” y eso es especialpor mil su patrimonio mediante la mente válido en cuanto a la nueva
decisión de un municipio o distrito. ruralidad se refiere. “Las mujeres
rurales serán las protagonistas de
Es urgente e imprescindible la transformación”. Será prioritaria
concretar la renegociación de lo la titulación de tierra, así como el
Tratados de Libre Comercio TLC. acceso al crédito a nombre de las
No se trata de “revisar si se están mujeres que han sido históricacumpliendo”, pues simplemente mente las guardianas de las semillas,
cumplirlos significa seguir aumen- el agua, la tierra y la vida. Las mujetando las importaciones de alimen- res estarán en el centro de las decitos que podemos producir. El Pacto siones políticas y se garantizará la
Histórico va a proteger la produc- equidad y paridad de género en
ción nacional y va a garantizar que todas las instancias.
no importemos lo que podemos
producir. El nuevo gobierno no
Conseguir todos estos objeaceptara la entrada libre de pro- tivos exige una política de paz y
ductos subsidiados en otros países. para que pueda tener éxito total
es necesario sustituir la absurda e
La armonía ente la comuni- ineficaz “guerra contra las drogas”
dad y los ecosistemas, está en con- que no es más que una farsa que
tradicción con proyectos como el cuesta muchas vidas y garantiza la
“fracking” para obtener hidrocar- permanencia del negocio del narburos o la minería a cielo abierto cotráfico. El Pacto Histórico proque contamina en masa el agua y la pone una nueva política inteligente
monopolizan. Por eso estos proyec- y profunda, en momento en que en
tos de inversión son incompatibles cada vez más países crece la concon la política del Pacto Histórico ciencia de que el prohibicionismo
y con la vida.
fortalece el narcotráfico como el
más rentables negocio fuente de
Para el Pacto Histórico, “para todas las ilegalidades. Hoy por hoy,
que Colombia sea una Potencia es con dineros del narcotráfico con
Mundial de la Vida, el cambio será que se financia el asesinato de los
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líderes sociales, por años practicado
en el país, pero que ahora cuenta
con una estructura financiera que
lo multiplica.
Uno de los puntos más
incumplidos de los acuerdos de
paz de La Habana ha sido el de los
programas de sustitución de cultivos ilegales. El Pacto Histórico además de cumplir los acuerdos de paz
garantizará a los campesinos y jornaleros que hoy están en las regiones de cultivos ilegales, una nueva
vida en la destinación beneficiosa
de los productos y en la producción
de alimentos y su procesamiento
agroindustrial en empresas propias.
El principal resultado del programa rural del Pacto Histórico será
la paz para todos los colombianos,
al desactivar las causas de la violencia. Por la vida mi voto por Francia
y Gustavo.

ALEXANDER CRESPO

Reportero gráfico del Centro de Prensa Nuestroamericano
Junio del 2022, la CONAIE (Confederación De Nacionalidades
Indígenas del Ecuador) liderada por Leónidas Iza protagonizó
el Paro Nacional que tuvo una duración de 18 días . El alto costo de la gasolina y la poca gestión en el área social (educación,
salud y trabajo) fueron los detonantes para dicha paralización.
Quito la capital de Ecuador fue el escenario de las manifestaciones las mismas que fueron reprimidas fuertemente por la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatoriana, dejando
un saldo de 11 perosonas fallecidas, cientos de heridos y Miles
de detenidos.
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CABEÇA FRIA, CORAÇÃO QUENTE
MARTINHO MILANI

A

lessandro
desceu no
porto de Santos, vindo de
Gênova, em
1894. Veio com a mãe, uma irmãzinha e um gajo mais velhinho.
Foi artista e construtor. Conheceu
Joventina. Casou. Em 1927 nasceu
seu quinto filho, Leonardo da Vinci,
meu pai.
A memória afetiva no futebol
começa aos 10 anos. Lembro perfeitamente da atmosfera e das partidas
finais do Paulistão de 1977. Basílio
que o diga.
O italianinho ( meu pai) nasceu e morava em Itapetininga. Apaixonou-se pelo time da colônia: o
Palestra Itália, lá por 1937, quando
plantou-se no coração gigante a
memória afetiva. Privilegiado, não
viu apenas os 5 primeiros títulos
Paulista do time. Quase um observador de toda a história.
Nasci aos 40 anos de meu pai
em 1967. Criança ouvia as histórias
da Academia de futebol. Vesti a
camisa verde e branca pela primeira
vez em 1976. Mamãe costurou o
número 9 nas costas e o escudo da
Sociedade Esportiva Palmeiras.
Essa foi uma das histórias que

ele me contou: Durante a Segunda
Guerra a perseguição aos italianos, japoneses e alemães foi brutal.
Getúlio confiscava os bens conquistados pelos imigrantes para supostamente combater os nazi-fascistas.
Pessoas batiam nos filhos-do-eixo,
como o italianinho. Véspera da
final do Paulista 1943 e o São Paulo
denuncia o Palestra Itália e pede
sua exclusão do futebol brasileiro.
Na correria, no desespero, em três
dias a agremiação se salvou. Virou
Palmeiras, abandonou o vermelho da velha Itália. Foi obrigado a
esconder-se para não morrer. Ele
sempre me ensinou que o Corinthians era o adversário necessário,
como dois amantes que se precisam
mas são incapazes de conviver. O
Yin Yang do nosso futebol. Agora
o São Paulo é rival, deseja nossa
morte. Meu pai sempre teve o coração dividido entre o Palmeiras e o
Palestra. Jamais aceitou a brutalidade do outro.
Foi dele que ouvi que técnico
brasileiro era medroso. Quando
tinha um jogador expulso, tirava um
atacante e colocava um zagueiro.
“ porque não reorganizam o time
com 10?”.
Depois de um jogo que durou
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7 dias, meu pai me deu esperanças.
Semana passada jogamos contra a
torcida do melhor time brasileiro. O
Atlético Mineiro ganhou os 4 campeonatos de 2021 ( não ganhou apenas a Libertadores, derrotados por
nós, é claro). Um time que investiu $ 300 milhões na contratação de
jogadores. Contando com o maior
artilheiro do Brasil na temporada.
Aos 5 minutos do segundo tempo
estava 2 a 0 para o Galo. Já era, pensei. Vamos tomar de 4 hoje. Mas
esse Palmeiras de Abel é incansável, é imponderável, é infalível. Teve
calma, se reorganizou e o zagueiro
Murilo se redimiu do pecado cometido no gol contra e fez 1 a 2. Como
um Muhammad Ali dos gramados,
o Palmeiras começa a dançar sobre
o adversário. Toca a bola, gira, aprofunda, passa com precisão, vai cansando as linhas inimigas e quando
encontra uma brecha nas fronteiras, verticaliza o ataque e fulmina
o adversário. Aos 47 do segundo
Danilo empata o match. Decisão
em aberto para a semana seguinte
no Parque Antártica ( também
conhecido como Allianz Parque).
Jogo tenso. Estádio lotado
pela torcida que canta e vibra.
Não tive coragem de assistir ( tive

a excelente ideia de não ligar a tv).
Mas aos 26 do primeiro tempo, ou
seja, 65 minutos antes de acabar a
partida, numa butinada inexplicável para a qualidade de Danilo,
o jovem foi expulso. Derrotar o
melhor elenco do Brasil com 11 já
é difícil, com 10 quase impossível.
Mas Abel é corajoso e inteligente como meu pai. Não tirou
ninguém. Reorganizou o time.
Reposicionou as linhas. Empurrou o Poderoso Galo de Reinaldo,
Toninho Cerezo, Ângelo e tantos
craques, para as laterais, matando a
principal jogada do time, pelo centro, para alimentar o Incrível Hulk.
Afunilou e não abdicou de atacar.
Com um a menos, aproximou-se
do gol mais do que o adversário.
Veio o segundo tempo e aos 36,
portanto a 14 minutos do final, o
maior craque alviverde, leitor incansável, Gustavo Scarpa é expulso de
campo pelo apitador, numa decisão
tão vexatória quanto a de Crime e
Castigo, obra preferida do atacante
palestrino. Pela milésima quinta vez
pensei “ agora já era”. Mas estava
em campo o Sobrenatural Futebol
Clube. O Galo não ameaçava, no
máximo tirou uma casquinha da
trave. Aos 51 minutos, para se dizer

isento, a Arbitragem de penitenciária, expulsou um do Atlético. .
Fim de . jogo. A decisão será por
pênaltis.
E agora? Assisto ou não
assisto, déti is de cuéstion. Não
fui. Pra não dar azar ao time. A torcida cantava a 90 minutos, apoiando
time. Dois batedores estavam fora:
Scarpa e Dudu.
Galo 1 a 0. Palmeiras 1 a 1.
Estou desesperado. O gênio louco
Abel nunca vencera uma decisão
por pênaltis. Resolvi jogar com
o time. Na cama, travesseiro em
mãos, proferia o mantra do técnico
português “ Cabeça Fria, Coração
Quente”!! Cinco vezes e daí olhava
para o celular...1 a 2, 2 a 2, 2 a 3,
3 a 3, coração quente, cabeça fria!!
Assoprava, pedia aos céus ...3 a 4,
4 a 4, 4 a 5. Rony Rústico na bola.
..quente, frio, quente , frio e o
celular travou por minutos...perdeu! Não!!! 5 a 5....e de repente,
no.apagar das horas, Weverton
pega o sexto pênalti. Choro. Cabia
a Murilo bater o último do Palmeiras. Murilo que quase botara tudo a
perder, foi aos céus. Depois assisti o
repeteco do jogo. Sofri como se estivesse ocorrendo às duas da manhã.
Acordei e perguntei a Luana
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se ouvira meus gritos...” do quê?”...
ufa.
Sim era hora de ligar ao pai.
- Pai, viu o jogo?
- Que jogo?
Não interessou a distância
decorrente dos quase 95 anos. Contei-lhe detalhes. Narrei os pênaltis.
Falei que nosso goleiro negava uma
máxima dele “ Pra ser jogador de
futebol, tem de ter nome. Não pode
chamar Darinta, Osmir, Tonigato.
Tem de ser Ademir, Luis Pereira,
Dudu.”
- Pai, o goleiro heroi chama
Weverton. Isso lá é nome?
Contei-lhe tudo da mais trágica vitória da minha história de
44 anos com o Palestra/ Palmeiras.
Deliciei-me como ele dezenas de
vezes fez comigo, um menino de
coração verde e memórias de flores
e espinhos.
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BREVE PANORAMA HISTÓRICO DO
CAMINHO PARA A GUERRA DA UCRÂNIA NO CONTEXTO DA CRISE MUNDIAL
DO CAPITAL
TOMASZ KONICZ

N

o início da
guerra pela
Ucrânia,
quando o
c h o qu e d a
megalomania do Kremlin estava
apenas começando a se desenrolar,
Vladimir Putin perturbou o público
ocidental carente de história com
palestras bizarras de história pública
nas quais acusou Lenin e os bolcheviques de terem feito um terrível
mal à Rússia durante o curso da
revolução, uma vez que eles, de fato,
moldaram a Ucrânia em sua forma
atual a partir de territórios históricos da Rússia.1 Putin parecia uma
relíquia do nacionalismo agressivo
e expansivo dos séculos 19 e 20, que
sempre justificava suas reivindicações territoriais com interpretações
seletivas da história. Mas esse aparente anacronismo, que também é
evidente no imperialismo neo-otomano de Erdogan, desmente sua
função atual.

A ideologia reacionária putiniana da história, que em última
análise vê a Ucrânia como uma
sintética construção comunista e
implicitamente nega seu direito de
existir, é apenas um momento ideológico complementar da história
muda no mainstream neoliberal
em erosão no século 21. A vida no
eterno agora, que se prolonga pela
da indústria cultural nos centros
do sistema mundial, de modo que
o horizonte de memória da classe
média erodida, que ainda pode
pagar a ideologia, só se estende até
o último espetáculo, cria o espaço
público necessário para tais narrativas quando guerras ou crises criam
a correspondente necessidade ideológica. Com base nessa falta de história, que é o resultado do constante
bombardeio dos meios de comunicação de massa, a história pode ser
explorada; e isso vale para Moscou
e para o Ocidente.

histórica cada vez mais propagada
no Oriente e no Ocidente durante
o curso da guerra (quando, entretanto, os jornais de esquerda liberal
como o [de esquerda verde] Tageszeitung praticam o revisionismo
histórico de direita)2 que a necessidade de uma apresentação da gênese
histórica do conflito na Ucrânia se
torna evidente. Em geral, processos
sociais complexos só podem ser plenamente compreendidos a partir
de seu desenvolvimento histórico.
Mesmo o mundo capitalista, que
em sua autopercepção reificada se
vê como “natural” e eternamente
existente, está em todas as suas contradições em constante mudança, e
só pode ser entendido em termos
dessa mudança.

Isso vale também para o
nacionalismo – e há um pouco
de verdade nas omissões de Putin
-, que obviamente não é “natural”, mas um produto da formação
E é precisamente a ideologia do Estado-nação capitalista dos
146

séculos 19 e 20. E até a consciência
nacional está sujeita a mudanças:
na república campeã mundial de
exportação, a ideia do que deveria
ser “alemão” é diferente do que os
nazistas propagaram ou das ideias
discutidas na Assembleia da Igreja
de São Paulo. A ironia dos discursos
anti-ucranianos de Putin no início
da guerra, que reduziu a Ucrânia a
um produto dos bolcheviques, é que
esta é uma clássica projeção, uma
vez que Putin e o próprio Kremlin
foram fundamentais para constituir
o que se formou após o colapso da
União Soviética, em uma mistura
heterogênea de culto a Stalin e ao
Czar, como a nova consciência
nacional russa.3

importante em Kiev como em Moscou, uma vez que a “invenção das
tradições” (Hobsbawn),4 que acompanhou os processos de construção
do Estado desde o século XIX, ainda
não está completa em ambos Estados pós-soviéticos. Uma vez que
tanto a Federação Russa quanto a
Ucrânia emergiram do colapso da
União Soviética, parece razoável
examinar a gênese da guerra atual
frente a esse horizonte de tempo
histórico. Além disso, o desenvolvimento socioeconômico da
Ucrânia, as estruturas domésticas e
geopolíticas que se desenvolveram
neste “país fronteiriço” nas últimas
três décadas, devem ser colocadas
no contexto do desenvolvimento
contraditório do sistema mundial
Exatamente o mesmo se capitalista tardio. Só então as conaplica à consciência nacional ucra- vulsões, crises e instabilidades na
niana – são produtos identitários Ucrânia serão totalmente compredo colapso da União Soviética e da ensíveis – especialmente como parte
transformação caótica do sistema do processo de crise global.
no espaço pós-soviético. É por isso
que o cultivo das tradições é tão
Colapso do capitalismo de
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estado soviético como momento
da crise mundial do capital
A crise do sistema mundial
capitalista só pode ser entendida
como um desenvolvimento histórico de décadas que vem se desdobrando em fases desde o fim do
boom fordista do pós-guerra no
final dos anos 1970, progredindo da
periferia para os centros. Períodos
de crise “latente”, caracterizados por
uma montanha global de dívidas e
bolhas especulativas crescentes,
culminam em crises manifestas nas
quais essas bolhas estouram, crises
monetárias ou de dívida estouram
e depressões devastam economias
inteiras. A crise da dívida do “Terceiro Mundo” nos anos 1980, o
colapso do Bloco Oriental nos anos
1990, o surgimento de “estados falidos” na periferia e a financeirização neoliberal do capitalismo nos
centros, juntamente com a dívida
que vem aumentando globalmente
mais rápido do que a produção

econômica mundial desde a década
de 1980 – essas tendências de crise
devem, portanto, ser entendidas
como momentos de crescente contradição no capital.

que inicialmente resulta em lucros
extras para o capitalista individual
– que economiza trabalho introduzindo uma nova técnica de produção – permite que a massa total de
trabalho assalariado no ramo afeQue tipo de contradição é tado da economia se derreta uma
concretamente “processada” desde vez que essa “inovação” tenha sido
a afirmação histórica do capital no implementada na economia como
quadro do movimento de expan- um todo. Assim, o sistema tende a
são histórica do sistema capitalista derreter a massa de valor nos ramos
mundial? Em seu ciclo ilimitado de produção existentes, bem como
de exploração, o capital tenta se a produzir “material humano” ecolivrar de sua própria substância. nomicamente supérfluo.
O trabalho assalariado, valorizado
no processo de reprodução do
A crise econômica e climática
capital, constitui sua substância. são apenas dois lados de um mesmo
Em última análise, o capital é um processo de crise. Ecologicamente, a
processo de valorização real-abs- compulsão de crescimento do capitrato no qual, através de todas as tal faz com que a fome por matémudanças formais de mercadoria e rias-primas e energia da máquina
dinheiro (referido por Marx como global de exploração do capital cona fórmula D-M-D’, dinheiro, mer- tinue a aumentar – justamente por
cadoria, mais dinheiro), quantida- causa de sua produtividade cresdes cada vez maiores de abstrato cente, uma vez que a quantidade
trabalho assalariado, “morto”, são de trabalho reificado por unidade
acumuladas. A instabilidade, a sus- de mercadoria e, portanto, seu valor,
cetibilidade a crises – mas também diminui.5
a dinâmica destrutiva – do sistema
capitalista resulta da tendência do
Essa “contradição em procapital mediada pelo mercado de cesso” (Marx), em que o capital
minimizar o uso do trabalho assa- se desfaz do trabalho assalariado
lariado no processo de produção. O como sua substância através da
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competição, ou seja, persegue literalmente sua “dessubstancialização”,
só pode ser mantida em movimento
de expansão quando abrem novos
mercados, novas áreas de crescimento etc. O capital tem que se
expandir – ou entrará em colapso
por conta própria. Além da expansão quantitativa, em que se abrem
novos mercados e áreas de vendas
no país e no exterior, foi sobretudo
a expansão qualitativa, tecnológica,
que permitiu ao capital “fugir” da
sua contradição interna durante
cerca de três séculos. O progresso
técnico, que, como resultado de
“inovações” mediadas pela concorrência, leva à desintegração da
massa de mão-de-obra dispendida
em ramos estabelecidos da indústria, também levou ao surgimento
de novos ramos da indústria, que
por sua vez abriram mercados e
campos para a utilização em massa
do trabalho.
A economia burguesa descreve esse processo histórico de
crescente contradição, que é incompreendido em sua contradição
interna, como “mudança estrutural
industrial”: antigas indústrias que
serviram como setores-chave por

um tempo estão desaparecendo
para dar lugar a novos ramos mais
modernos da economia. Historicamente, foram a indústria têxtil, a
indústria pesada, a indústria química, a indústria elétrica e, mais
recentemente, a construção de veículos fordistas, que serviram como
tais “setores de liderança” que utilizaram o trabalho assalariado em
massa – com o dogma ideológico
da economia partindo da suposição implícita de que, em última
análise, apesar de todos os atritos,
os novos setores sempre criariam
novos “empregos” suficientes para
compensar a perda de trabalho
assalariado nas antigas indústrias.
Mas isso já não funcionais
mais desde várias décadas. Se se
quisesse chegar ao cerne da causa da
atual crise sistêmica em uma frase
mais geral possível, ela poderia ser
formulada da seguinte forma: A
crise é o resultado do fracasso da
mudança estrutural industrial desde
os anos 1980. Por isso, os impulsos
de racionalização da revolução
microeletrônica significaram que,
pela primeira vez, as novas indústrias de TI não podiam mais criar
novos empregos e oportunidades

de exploração suficientes para compensar a força de trabalho em declínio nas antigas indústrias. Desde a
década de 1980, quando o longo
boom do pós-guerra chegou ao fim,
não houve um setor industrial líder
em que o trabalho assalariado fosse
usado em grande escala. A financeirização do capitalismo iniciada
na década de 1980 foi uma reação
sistêmica a essa crise na produção
de mercadorias, na qual as forças
produtivas explodiram em certa
medida as relações capitalistas de
produção.
No contexto da financeirização global do capitalismo, em que
o setor financeiro – especialmente
nos EUA – ascendeu para se tornar
o setor econômico dominante, a
esfera financeira parecia assumir a
função de setor líder, de “motor” da
economia. Os crescentes tremores
do mercado financeiro que abalam o sistema financeiro mundial
desde a década de 1990 deixaram
claro que isso não pode funcionar
por longos períodos de tempo, pois
na esfera financeira não há exploração do trabalho assalariado criador
de valor. Após uma série de crises
financeiras regionais na década
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de 1990, como a crise asiática e a
falência da Rússia, uma verdadeira
bolha financeira global se estabeleceu a partir da segunda metade da
década de 1990. As bolhas de especulação que aumentam de tamanho e provocam tremores cada vez
maiores no mercado financeiro
quando estouram sucedem-se: da
especulação PontoCom [.com], com
ações de alta tecnologia que estouraram em 2000, ao boom imobiliário de 2007/08, a gigantesca bolha
de liquidez causada pela expansão
da política monetária dos bancos
centrais foi inflada em resposta aos
tremores do mercado financeiro
após o estouro das bolhas imobiliárias – quando a política se tornou
o motor dessa dinâmica e teve que
absorver cada vez mais as consequências das bolhas estouradas com
meios extremos preparando o terreno para novas dinâmicas especulativas (fases de juros zero, impressão de dinheiro).
Essas crises no sistema mundial capitalista tardio não se refletem apenas na história econômica
da Ucrânia; mesmo o definhamento
e a implosão do socialismo realmente existente, que será descrito

abaixo como um regime capitalista
de Estado que alcança a industrialização, estão intimamente ligados
às crises da economia de mercado,
às quais, segundo a ideologia oficial,
ele se opunha. O início do fim das
ditaduras do desenvolvimento capitalista de Estado na Europa Oriental, cujos líderes a partir do final da
década de 1960 muitas vezes tentaram uma crescente integração ao
mercado mundial, foi marcado pela
crise de longo alcance do sistema
capitalista mundial na década de
1970, que entrou para a história sob
o conceito de estagflação. O boom
fordista do pós-guerra chegou ao
fim, o que levou a um aumento
do desemprego e a uma paralisação emergencial da economia em
muitos países capitalistas centrais,
enquanto a política keynesiana de
crise daquela época elevou a inflação por meio de baixas taxas de
juros e sempre novos pacotes de
estímulo econômico.

modernização de suas economias
nacionais por meio de excessivos empréstimos ao Ocidente. O
reembolso dos bilhões de dólares
de créditos ocidentais deveria ser
realizado com a venda de mercadorias no mercado mundial que
fossem fabricadas nesses setores
econômicos modernos e financiados pelos referidos empréstimos. E
muitos dos países em desenvolvimento do Sul Global que acabaram
de se tornar independentes seguiram exatamente a mesma estratégia
na época. Por um tempo, o cálculo
pareceu funcionar, como mostram
os impressionantes dados econômicos do início dos anos 1970 na Polônia, por exemplo. No entanto, essa
crescente integração ao mercado
mundial foi fatal para as ditaduras
do desenvolvimento capitalista de
Estado com a eclosão da fase de
crise de estagflação acima mencionada nos anos setenta (uma crise
de superprodução capitalista simplesmente não estava no radar da
Devido às tendências de nomenclatura socializada em uma
estagnação econômica, a nomen- economia de escassez).
clatura “socialista” em países como
Polônia, Hungria ou Iugoslávia
A clássica armadilha da
estava se esforçando cada vez mais dívida, à qual também sucumna década de 1960 para realizar a biu a maioria das tentativas de
150

modernização nos três continentes,
se fechou: enquanto os produtos de
exportação do Leste Europeu dificilmente encontravam vendas no
mercado mundial devido à crise
sistêmica de superprodução, a reviravolta nas taxas de juros introduzida pelos EUA no final da década
de 1970 – com a qual se combateria
a escalada da inflação – fez com que
explodissem os custos de serviço
das dívidas. Além disso, as economias capitalistas de Estado do Leste
Europeu já não se viam em condições de realizar a terceira revolução
industrial da tecnologia da informação e da microeletrônica que começou nos centros do sistema mundial
capitalista no início dos anos 1980,
o que levou a um enorme aumento
da produtividade em toda a produção de mercadorias e que tornou
rapidamente obsoletas e desvalorizadas as capacidades produtivas
fordistas tardias – importadas do
Ocidente por meio de empréstimos
– na Europa Oriental. As ditaduras
do desenvolvimento do Leste Europeu simplesmente não foram mais
capazes de acumular a gigantesca
massa de capital necessária para a
construção extremamente capital-intensiva de uma indústria de TI.

uma autoridade central de planejaAs tendências de estagna- mento perdeu gradualmente sua efição no “Bloco de Leste”, que eram cácia à medida que se tornou mais
inconfundíveis nos anos 80, apon- complexa.
tam para um déficit sistêmico arraigado dessas economias do Bloco
Embora o crescimento ecode Leste, bem como para a base nômico extensivo, ou seja, o desensistêmica comum do Oriente e do volvimento de novas capacidades
Ocidente, base comum que consiste de produção, pudesse ser implena produção de mercadorias, a do mentado rapidamente por meio
Oriente só tendo sido criada após a da coordenação estatal central,
revolução no início do século XX, incluindo a mais brutal mobilizaoperando sob controle estatal. O sis- ção dos trabalhadores (com a qual
tema centralizado de planejamento o stalinismo conseguiu reduzir para
estatal e gestão da economia, que cerca de uma década concentrada
possibilitou os enormes – e tam- os horrores da “acumulação primibém assassinos em massa – surtos tiva”, que na Inglaterra durou mais
de industrialização da União Sovi- de cem anos), as tentativas para
ética na década de 1930, não era alcançar um crescimento intensivo
mais capaz de lidar com a crescente – que resultam de esforços para
diferenciação das economias capita- modernizar as capacidades de prolistas de estado na segunda metade dução existentes – nas economias
do século XX.
do socialismo realmente existente
pararam. Muitos dos esforços de
Em todo o Bloco Oriental, reforma em países socialistas de
o Estado apareceu não como um estado individuais (como na Polô“capitalista ideal” [(Engels)], mas nia em 1956, na Tchecoslováquia
como um verdadeiro capitalista em 1968 ou na RDA com o NÖSPL
coletivo que buscava iniciar, coor- [Novo Sistema Econômico de Pladenar e otimizar o processo de acu- nejamento e Gestão, 1963]) resulmulação de capital em nível macro- taram precisamente da percepção
econômico. No entanto, a produção implícita da nomenklatura local
de mercadorias coordenada por dessas tendências estagnadas de
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uma estrutura econômica centralizada, que se originou no contexto
de uma modernização tardia de
um país de fato pré-industrial – a
antiga União Soviética. E esse planejamento e gestão estatal centralizados, que possibilitaram o rápido
surto de industrialização na década
de 1930, mostraram-se inadequadas para promover novos surtos de
modernização em distintas formações sociais fordistas.
O teórico da crise Robert
Kurz vê a eliminação da competição interna dentro das ditaduras
do desenvolvimento capitalista de
Estado como o pré-requisito mais
importante para que a tentativa de
modernização tardia na União Soviética seja iniciada:
O paradoxo lógico de um
sistema produtor de mercadorias
sem concorrência teve sua razão no
paradoxo histórico de que no início
do século 20 uma nova economia
nacional independente só poderia
ser desenvolvida tornando absoluto
o impulso estatal. A concorrência
teve que ser suspensa por causa da
concorrência: para poder sobreviver
na concorrência externa contra os

países relativamente mais desenvolvidos do Ocidente, para não ser
absorvido por eles ou ser degradado para zonas periféricas subdesenvolvidas, a concorrência interna
precisou ser, em sentido stalinista,
eliminada por meio de comandos
estatais.6
Devido a essa constelação
historicamente condicionada de
uma inferioridade econômica permanente em relação aos centros
capitalistas avançados, as formações sociais capitalistas de Estado
do bloco oriental, lutando constantemente para “alcançar” o Ocidente, congelaram em economias de
guerra permanentes, que se revelaram completamente inadequadas,
também em termos de organização,
às exigências do final da década de
1970 para corresponder à Terceira
Revolução Industrial, que se tornava cada vez mais evidente.
Até a eclosão da crise global
de estagflação e a reviravolta nas
taxas de juros nos EUA, os pródigos
créditos ocidentais foram capazes de
compensar a incapacidade fundamental do capitalismo de Estado da
Europa Oriental de se modernizar

– especialmente na Polônia e na
Iugoslávia, mas também na Hungria e Romênia. Após o fracasso
dessa modernização importada, o
“socialismo de Estado” realmente
existente também fracassou, pois
não era mais possível um processo
econômico e tecnológico de aproximação com os centros do sistema
capitalista mundial – a partir dos
anos 80, aumentou visivelmente o
domínio econômico e, sobretudo,
tecnológico do Ocidente sobre o
Oriente, que, em última análise,
também ficou cada vez mais (tecnologicamente) para trás na corrida
armamentista.
O público ocidental pode
achar estranho que o Bloco Oriental e o Ocidente sejam basicamente
equiparados como diferentes formas do mesmo sistema produtor
de mercadorias, diferenças causadas
pela não simultaneidade da modernização capitalista, embora para as
atuais elites funcionais na China
ou na Rússia seja natural continuar
a apreciar um Stalin ou um Mao
como um modernizador. Stalin, por
exemplo, voltou a ser popular na
Rússia precisamente porque lançou
as bases do atual capitalismo russo
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com sua estratégia de industrialização brutal. O mesmo se aplica a
Mao na China.
Da nomenclatura à oligarquia
A capitulação do socialismo
de Estado realmente existente – que
era essencialmente uma tentativa de
modernização no âmbito de uma
ditadura de desenvolvimento capitalista de Estado – assumiu nos antigos Estados satélites da União Soviética na Europa Central e Oriental
formas diferentes das que se deram
na Rússia e na Ucrânia. Entre Leningrado e Vladivostok, a maior parte
da nomenclatura garantiu o poder
de venda dos meios de produção no
âmbito de uma onda selvagem de
privatização e, assim, transformou-se de uma elite funcional capitalista estatal em uma burguesia ou
oligarquia capitalista. Já nos países
da Europa Central e Oriental ocorreu a grande venda da capacidade
econômica do Estado ao capital ocidental, venda que foi forçada pelo
Ocidente principalmente devido ao
alto endividamento desses Estados
em processo de transformação.
A afinidade entre o extinto

capitalismo de Estado ao estilo
soviético e o emergente capitalismo
mafioso é particularmente evidente
nas elites funcionais, a oligarquia
que se formou na década de 1990.
A emergência desse instável sistema
oligárquico na Ucrânia, caracterizado por permanentes lutas territoriais e de distribuição, resultou
da implosão da União Soviética e
do socialismo realmente existente
do Leste Europeu. A maior parte
da primeira geração de oligarcas
veio, assim, da nomenclatura estatal socialista, a camada de funcionários do Estado, do partido e do
aparato econômico, que travou
lutas de poder brutais e às vezes
sangrentas contra uma selvagem
privatização dos bens do Estado no
curso da transformação desastrosa
do sistema. A figura simbólica deste
período caótico de transformação
é o primeiro presidente ucraniano,
Leonid Kutchma, durante cuja presidência (1994-2005) o sistema oligárquico na Ucrânia tomou forma.

tinha conexões e competência profissional. A produção de mercadorias no âmbito do plano estatal, que
se destinava a gerar lucros a nível
estatal, foi simplesmente transferida
para a produção de mercadorias
comerciais orientada para o lucro
no decurso da privatização – desde
que os locais de produção sobrevivessem à transformação. Em contrapartida, o Estado, que antes tentava controlar a economia de forma
centralizada, tornou-se objeto dos
interesses dessa nova classe de oligarcas. O que é característico aqui
é a incapacidade do Estado ucraniano de cumprir sua função de
“capitalista total ideal” (Engels) –
que pudesse colocar às vezes frações de capital em seu lugar se suas
atividades colocassem em risco a
estabilidade de todo o sistema. As
estruturas estatais na Ucrânia nunca
foram capazes de alcançar a independência que realmente permitiria ao Estado atuar como um fator
de poder. Em vez disso, o Estado
degenerou na “presa” das redes e
A classe dos funcionários clãs oligárquicos. Os oligarcas que
soviéticos na economia estatal e nos controlavam o aparelho estatal o
ministérios tinha as melhores con- usavam para fazer valer seus intedições de partida para se apropriar resses – por exemplo, para eliminar
da antiga propriedade estatal porque concorrentes impopulares.
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Embora o aparato estatal
ucraniano tenha tomado medidas contra oligarcas ou empresários individuais – em 2021/21 o
ex-presidente e “rei do chocolate”
Poroshenko7 estava na lista de
alvos8 -, essas investigações são
moldadas pelos interesses econômicos de oligarcas concorrentes
que conseguiram ganhar o controle
sobre os órgãos do Estado, ajudando
seus partidos a se destacarem nas
eleições. As eleições na Ucrânia
decidem qual facção oligárquica
pode usar o Estado para fazer valer
seus interesses econômicos. Como
todos os oligarcas operam em uma
área legal cinzenta e, estritamente
falando, precisam ser corruptos
para serem bem-sucedidos, qualquer um deles pode ser processado
assim que a concorrência tomar o
poder estatal. Consequentemente,
todos os oligarcas devem investir em jogos políticos. Aqueles
“empresários” que conseguiram
colocar seu rupo lá terão o poder
estatal sob o controle – e, consequentemente, não serão acusados.
O oligarca Kolomoisky apoia o presidente ucraniano Zelensky,9 razão
pela qual a campanha anticorrupção

que Zelensky prometeu durante a controle de seus instrumentos de
campanha eleitoral é dirigida contra poder.
Poroshenko e o “homem mais rico
da Ucrânia”, contra Rinat AchmeA tragédia ucraniana que se
dov, concorrentes de Kolomoisky.10 desenrola também destaca as duas
principais diferenças entre esse
Os meios de poder do Estado regime oligárquico e o sistema autose tornaram assim rotineiramente ritário “pós-oligárquico” da Rússia.
explorados para fins “extra-estatais” No curso de violentos conflitos nos
ditados pelos interesses da facção primeiros dias do reinado de Putin,
oligárquica que ocupa o aparato o poder da oligarquia russa foi queestatal. A maioria dos cargos no brado pelo aparato estatal, que antesetor estatal, que, devido às muitas riormente havia sido capaz de colocrises e à situação econômica mui- car grandes partes da economia sob
tas vezes precárias, estão entre as seu controle no processo selvagem
raras fontes de renda à prova de cri- de privatização – assim como na
ses, foram distribuídos entre pane- Ucrânia – após o colapso da União
linhas e espertalhões que queriam Soviética. O ex-bilionário Mikhail
fazer o melhor uso possível desse Khodorkovsky, que teve que passar
“espojo”. De acordo com a Trans- vários anos em campos de prisioneiparência Internacional, a Ucrânia ros russos, é o símbolo dessa vitória
é um dos países mais corruptos do estatal sobre uma casta predatória
mundo – ao lado de países como as de oligarcas, que, como na Ucrânia,
Filipinas ou a Rússia. Desde a trans- emergiu em grande parte da antiga
formação do sistema, o Estado ucra- nomenclatura soviética. Desde o
niano nunca teve suficiente “base acordo de Putin com o ex-proprieeconômica” que só poderia ser tário da [Companhia Petrolífera]
obtida através da receita tributária Yukos, que desafiara abertamente
da utilização de capital suficiente- o chefe do Kremlin, nenhum olimente ampla na produção de com- garca ousou se opor seriamente ao
modities. É efetivamente uma “loja Kremlin.
de autoatendimento” para aqueles
espertalhões que podem garantir o
O Estado russo pode ser
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descrito com confiança como o
fator de poder central do país. Além
disso, o Kremlin passou a assumir
o controle estatal dos setores estratégicos da economia russa, particularmente o setor de commodities.
Na Rússia, como parte da estratégia de poder político do “império
da energia” amplamente moldado
por Putin – que luta para que o
Kremlin tenha o controle mais completo possível de toda a produção
e distribuição de energia, desde os
campos de petróleo e gás da Sibéria
até o posto de gasolina europeu –
ocorreu uma renacionalização de
grandes partes do setor de energia
russo. A estabilização socioeconômica da Federação Russa sob Putin
resulta do foco do país nas exportações de commodities, cujas receitas
não são mais contrabandeadas para
fora do país por uma casta predatória de oligarcas. Além da indústria
de armamentos, o setor de matérias-primas é o único ramo da economia russa que é internacionalmente
competitivo, enquanto o restante da
produção de mercadorias, que sofre
de enormes déficits de investimento,
nunca se recuperou do colapso do
socialismo de Estado.

Grande parte da produção de
mercadorias russas tem, portanto,
estruturas arcaicas semelhantes
e uma necessidade gigantesca de
modernização semelhante aos conglomerados oligárquicos do Leste
da Ucrânia, mas o Kremlin, com os
enormes recursos e fontes de energia sob controle estatal, tem bens de
exportação que contribuem para a
estabilização da economia russa e,
portanto, também para possibilitar a soberania econômica e política. No entanto, todas as tentativas
de “modernizar” a base industrial
completamente ultrapassada sob
Putin falharam até agora. Portanto,
a Rússia não pode de forma alguma
ser considerada um “modelo de
sucesso”.
A Rússia também é considerada um dos Estados mais corruptos
do mundo, embora aqui o Estado
não tenha se tornado objeto das
lutas pelo poder, mas seu sujeito: a
vitória de Putin sobre a oligarquia
de transformação predatória criou
uma oligarquia estatal que emergiu dos ministérios e do aparato
de segurança, cuja riqueza e poder
saíram precisamente do controle
das empresas estatais.11 O sucesso

dos negócios depende – também
no setor privado – de bons contatos
com o Kremlin e de uma posição
segura dentro da camarilha, assim
como era nos dias dos czares. Aqui,
o Estado não é apenas o centro
político, mas também econômico
do poder, no qual facções e cliques
dos “ministérios do poder” russos
(os notórios silovniki) lutam por
sinecuras e controle de empresas
estatais. Aqui, também, o Estado
é uma “loja de autoatendimento”,
torna-se presa da “oligarquia estatal” que “acomoda” suas panelinhas
nos postos apropriados, posições
que servem principalmente para
garantir economicamente os funcionários. O desempenho embaraçoso
do exército russo nos primeiros
meses da guerra revelou o quanto a
corrupção resultante está corroendo
o aparato estatal autoritário russo
por dentro, uma vez que o aparelho
militar obviamente também funcionava principalmente como uma
estrutura estatal de abastecimento/
alimentação.

A transformação sistêmica
que trouxe esse capitalismo da máfia
pós-soviética da década de 1990
foi caótica e desastrosa em quase
todos os Estados do antigo bloco
oriental, mas em nenhum lugar o
choque para todo o tecido social foi
mais profundo do que na Ucrânia.
Mesmo a catástrofe da transformação russa, que até hoje faz Putin
aparecer como um fator de ordem
autoritário na Rússia, fica atrás do
colapso econômico da Ucrânia. A
curta história econômica da Ucrânia independente consiste de fato
em uma série de crises, interrompidas por fases de estagnação e formação de bolhas financiadas pela
dívida. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), o desemprego real na Ucrânia era de cerca de 23% no final da
desastrosa década de 1990,12 com a
transformação acompanhando um
declínio geral de 33% no número
de empregos. O salário médio era
de apenas 40 dólares americanos,
o salário mínimo legal de 41% do
salário médio não era suficiente,
Desenvolvimento econômico: segundo a OIT, para satisfazer “as
transformação, economia deficitária necessidades básicas de vida”. A dese programa do FMI
valorização da poupança soviética,
que é comum nas sociedades de
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transformação, ocorreu na Ucrânia
em 1993, de modo que a maioria
dos assalariados que não possuíam
terra entraram na transformação
em grande parte desapropriados.

mais curtas e mais fracas do que nos
países pós-soviéticos com grandes
depósitos de fontes de energia ou
matérias-primas, enquanto as recessões entre Lviv e Donbass foram
mais profundas do que na Rússia ou
Com o colapso da União na Bielorrússia, por exemplo. Uma
Soviética começou uma queda eco- contração de dois dígitos no PIB da
nômica maciça e uma onda preda- Ucrânia ocorreu por volta de 2009
tória de pauperização, que, como eu e 2015-2016.
disse, superou até os choques socioeconômicos na Rússia. Durante a
A grande diferença entre a
maior parte da década de 1990, a Ucrânia e os países em transição
Ucrânia esteve em recessão, às vezes do Centro-Leste Europeu, que
com taxas de contração de dois passaram a fazer parte da periferia
dígitos (1992-1996). Esse colapso oriental da UE a partir de 2004, é
da Ucrânia pós-soviética pode que estes últimos experimentaser ilustrado de forma particular- ram pelo menos uma reindustriamente flagrante com um número: lização periférica após a catástrofe
em 1998, a produção econômica da transformação: no contexto da
da Ucrânia era apenas 40,9% do globalização, muitas corporações
valor de 1990.13 As consequências ocidentais têm explorado as gransociais e econômicas da transforma- des diferenças no nível salarial e as
ção do sistema da qual a Ucrânia, etapas de produção de mão-de-obra
como a Rússia, só emergiu como intensiva não são apenas terceiriformações de Estado podem defi- zadas para a China, mas também
nitivamente ser comparadas com as para a Europa Central e Oriental.
consequências de uma guerra. No Essa vestimenta de vários Estados
ano do desastre ucraniano de 1994, pós-socialistas para se tornarem
por exemplo, o PIB caiu 22,4%. “bancos de trabalho terceirizado”
Em geral, as fases de crescimento (Verlängerte Werkbanke) das coreconômico, com exceção dos pri- porações ocidentais, principalmente
meiros anos do século XXI, foram alemãs – por exemplo, Eslováquia,
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Polônia, Hungria – não ocorreu na
Ucrânia; isso só pode ser dito de
forma rudimentar nos anos entre
2014 e a eclosão da guerra.14
A década de 1990 produziu,
assim, uma “geração perdida” no
país do Leste Europeu, e foi apenas a
partir do início do século XXI que se
instalou o crescimento econômico,
alimentado pelas bolhas da dívida
global, pelo boom imobiliário nos
EUA e Europa e as economias deficitárias resultantes – e uma bolha
de dívida que também inflacionou
na própria Ucrânia. Globalmente,
esse apogeu do capitalismo impulsionado pelo mercado financeiro foi
moldado pela bolha das PontoCom
que estourou em 2000, bem como
pela subsequente bolha imobiliária
transatlântica (até 2007), que gerou
um enorme aumento na demanda
devido à atividade especulativa de
construção, o que também aumentou a demanda por aço ou trigo
ucraniano. Nesse curto período,
em que as instituições financeiras
da Europa Ocidental, em particular, mantiveram uma prática frouxa
de empréstimos em todo o país, a
ilusão de uma economia ucraniana
funcional pôde florescer. A grande

bolha especulativa nos mercados
imobiliários dos EUA e da Europa
Ocidental e Meridional encontrou
assim um fraco reflexo na Ucrânia.
A crescente inundação de crédito
levantou todos os barcos, de modo
que o salário médio ucraniano em
2008 foi o equivalente a 180 euros.
Com a eclosão da crise em 2008, a
dívida ucraniana e a economia deficitária entraram em colapso, apenas para resultar na já mencionada
recessão profunda de 15% em 2009.

teve que ser reintegrada ao RZB em
2009.16 Os banqueiros austríacos,
anteriormente celebrados como
“pioneiros do mercado financeiro”,
agora têm empréstimos por meio de
sua subsidiária ucraniana no valor
equivalente a 5,4 bilhões de euros,
dos quais cerca de 20% estavam em
risco de inadimplência em 2009.
O lucro do RI caiu 78% em 2009
para apenas 212 milhões de euros,
enquanto as provisões para empréstimos ruins tiveram que dobrar para
1,7 bilhão de euros no mesmo período. Em menor grau, as instituições
financeiras alemãs e francesas também estavam ativas na Ucrânia, com
a Ucrânia sendo parte da economia
deficitária na região financiada pelo
capital financeiro ocidental. No final
de 2008, os bancos da Europa Ocidental haviam concedido empréstimos no valor equivalente a 1,15
trilhões de euros entre o Báltico e
o Mar Negro. Além dos austríacos,
instituições financeiras da Itália,
França, Bélgica, Alemanha e Suécia geraram cerca de 84% da dívida
nesta região por meio de empréstimos generosos.

nacional após o estouro da bolha da
dívida. Com exceção de uma curta
fase por volta da virada do século,
a Ucrânia quase sempre teve um
déficit em conta corrente,17 semelhante aos “Estados devedores” do
Sul da Europa entre a introdução
do euro e a eclosão da crise do
euro,18 que levou inevitavelmente
ao aumento da dívida no exterior;
e levou a correspondentes crises e
dependências da dívida. Representantes do governo queixaram-se
ao parlamento em Kiev no final
de novembro de 2009 que o déficit
do Estado estava ultrapassando os
“limites de sustentabilidade”, porque
a dívida do país havia subido em um
ano de 95 bilhões para atualmente
225 bilhões de hryvnia (cerca de
28 bilhões de dólares americanos).
O déficit nacional nem mesmo
compunha a maior parte da dívida
externa que a Ucrânia assumiu nos
anos da economia deficitária global
na primeira década do século XXI.
No geral, em 2009, consumidores,
empresas e orçamentos públicos
na Ucrânia deviam cerca de 100
bilhões de dólares americanos.

O breve boom financiado pelo
crédito na Ucrânia pode ser visto no
desenvolvimento da dívida privadas
das famílias.15 Esta aumentou de
menos de 5% do PIB em 2004 para
um pico de 30% em 2009, antes de
cair lentamente novamente nos anos
seguintes: 2014 era apenas 15% do
PIB. Essa pequena bonança foi alimentada por bancos ocidentais, que
se viram em dificuldades financeiras
após o estouro da bolha de crédito
– semelhante ao maior terremoto
financeiro na Europa Ocidental e
nos EUA. A austríaca Raiffeisen
International (RI), por exemplo,
fundada em 2005 como holding do
Raiffeisen Zentralbank (RZB) com
Além disso, o Estado ucraUm déficit persistente em
foco na Europa Central e Oriental, niano estava à beira da falência conta corrente, a reiterada ameaça
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de falências nacionais e o estouro
de bolhas de dívida: as características do processo de crise em todas
as economias nacionais, que foram
esmagadas pela crescente concorrência de crise (por exemplo, no Sul
da zona do euro), chamando para a
cena o Fundo Monetário Internacional (FMI), que se tornou ativo
nos países do Leste Europeu com o
usual e drástico tratamento neoliberal de créditos de crise e austeridade. O FMI e Kiev têm, portanto,
uma longa história de tensões e
rupturas, que remonta à década de
1990, mas só se intensificou quando
a economia deficitária global estourou em 2008 – e que contribuiu
para a escalada da crise política na
Ucrânia em 2014. Após a eclosão da
crise econômica global, a Ucrânia
teve que recorrer a empréstimos do
FMI no valor total de 16,4 bilhões
de dólares americanos em outubro
de 2008 para evitar a escalada da
referida crise da dívida. O programa
foi novamente congelado depois de
um ano e um desembolso de US$
10 bilhões, porque Kiev se recusou
a cumprir as condições do FMI, o
que equivalia a cortes em subsídios
e benefícios sociais.

Em julho de 2010, os dois
lados concordaram novamente
com um empréstimo stand-by de
15,15 bilhões de dólares19, que seria
acompanhado por aumentos maciços de preços do gás natural. No
final de 2013, no entanto, o Fundo
Monetário Internacional declarou
que as condições de austeridade
impostas a Kiev – na época já nas
mãos do governo pró-Rússia do
presidente Yanukovych (2010-2014)
– haviam sido cumpridas apenas
parcialmente, o que impossibilitou
a implementação do programa de
empréstimos.20 Kiev decidiu então
suspender as negociações com a
União Europeia sobre um acordo
de associação, citando os requisitos
de austeridade do FMI,21 desencadeando os protestos Euromaidan
patrocinados pelo Ocidente e que
levaram à derrubada do governo, à
intervenção militar russa e à guerra
civil.
Acordos subsequentes entre
o Fundo e Kiev já foram negociados por governos pró-ocidentais.
Logo após a queda do governo em
março de 2014, Kiev recebeu promessas do FMI de U$ 14 bilhões a
18 bilhões para estabilizar as forças
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pró-ocidentais na luta contra Moscou e os esforços secessionistas do
Leste ucraniano.22 Outros acordos
se seguiram em 2015, 2017 e 2020,
cada um relacionado a programas
de austeridade, cortes sociais ou
condições políticas. Às vezes, o
FMI tornava o valor dos empréstimos dependente dos objetivos de
guerra de Kiev na guerra civil. Em
maio de 2014, logo após o pogrom
de direita de manifestantes pró-Rússia em Odessa ter desencadeado a
guerra civil ucraniana, o FMI alertou o governo pró-ocidental em
Kiev que uma “perda” do Donbass
impactaria negativamente os níveis
de crédito ocidentais.23
Ucrânia entre Oriente e
Ocidente
As disputas com o Fundo
Monetário brevemente mencionadas aqui foram apenas um aspecto
da crescente crise na Ucrânia, que
tornou o país vulnerável a intervenções externas e perdas de soberania. E foi precisamente essa crise
financeira que vinha latente há
anos que refletia o processo de crise
capitalista descrito acima; e que fez
de Kiev o objeto de uma luta pelo

poder geopolítico entre a Rússia e o
Ocidente. Outros números podem
ilustrar esse impasse econômico:
somente em 2013 – pouco antes
da intervenção e da guerra civil –
a Ucrânia teve um enorme déficit
em conta corrente de mais de 8%
do produto nacional bruto (PIB),
o déficit orçamentário foi de cerca
de 6,5% do PIB. Em última análise,
durante anos a Ucrânia importou
mais bens do que conseguiu exportar – semelhante aos países da crise
do euro do Sul da Europa, como a
Grécia.24 O enorme déficit comercial, que atingiu um novo recorde
histórico de 7,3 bilhões de dólares
no terceiro trimestre de 2013, se
deve a dois fatores: por um lado,
as importações de energia necessárias da Rússia, por outro lado, as
consequências do colapso da estrutura econômica socialista estatal,
que nunca foram superadas e que
desencadearam uma enorme surto
de desindustrialização. A Ucrânia
nunca se recuperou disso.
Essa vulnerabilidade econômica às crises, que resultou na instabilidade permanente da superestrutura política oligárquica da Ucrânia,
fez desse novo país fronteiriço entre

Oriente e Ocidente um objeto preferencial de intervenção nas crescentes disputas geopolíticas entre
Ocidente e Rússia na Eurásia. A primeira grande intervenção ocidental
veio com a Revolução Laranja em
novembro de 2004, quando alegações de fraude eleitoral contra o
candidato presidencial pró-Rússia Yanukovych, que sucederia o
primeiro presidente ucraniano
Kuchma, levaram a semanas de
protestos sem derramamento de
sangue que conduziram seu concorrente pró-ocidental Yushchenko à
presidência. Essa maratona de protestos, que desencadeou uma série
de revoluções coloridas no espaço
pós-soviético, foi apoiada por
organizações não governamentais
ocidentais, como a Open Society
Foundation, a Konrad Adenauer
Foundation e a Freedom House do
governo dos EUA.
Por um lado, Yushchenko iniciou a integração da Ucrânia na UE,
que deveria resultar em um acordo
de associação. Por outro lado, com
sua política nacionalista, empurrou uma guerra cultural contra a
língua russa, que deveria resultar
numa ucranização do Estado e
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do sistema educacional. Historicamente, ele reabilitou o fascismo
ucraniano ocidental declarando a
fascistas e colaboradores nazistas
como “Heróis da Ucrânia”.
Outra consequência politicamente devastadora das “revoluções
coloridas” permanece subexposta
no Ocidente até hoje: essa intervenção ocidental na Ucrânia também
desencadeou um ascenso autoritária em todo o espaço pós-soviético.
Historicamente, a formação autoritária em grande escala na Bielorrússia, no Cazaquistão e na Rússia só
começou após a Revolução Laranja
de 2004 na Ucrânia, depois que os
think tanks e ONGs ocidentais conseguiram usar a relativa liberdade
de lá para impor a presidência pró-ocidental, mas também nacionalista de Yushchenko.
A segunda grande intervenção na Ucrânia, um pouco em resposta à Revolução Laranja, foi da
Rússia no inverno de 2005/06 – sob
o disfarce de uma “disputa de gás”
de uma semana entre os dois países, afetando o fornecimento de gás
de inverno da UE e a economia da
Ucrânia, especialmente a indústria

pesada faminta de energia no Leste
do país, que mostrou o alto nível
de laços econômicos entre as duas
ex-repúblicas soviéticas. A Rússia conseguiu prevalecer em suas
demandas por um aumento nos
preços do gás para os níveis do mercado mundial (a Gazprom na época
exigia US $ 230 por 1.000 metros
cúbicos), mas teve que concordar
com a entrega de gás natural turcomeno mais barato através da rede
de gasodutos russa. No entanto, este
acordo representou um ônus econômico adicional para Kiev, o que
contribuiu para uma rápida deterioração da conta corrente e da situação orçamentária – especialmente
porque as disputas sobre os preços
da energia entre Kiev e Moscou se
acirraram repetidas vezes.
A intervenção russa, que utilizou os preços da energia como
instrumento de poder, também
teve algum sucesso: em 2010, Yushchenko sofreu uma desastrosa derrota eleitoral de 5% devido ao seu
rumo nacionalista, à má situação
econômica e à turbulência da política energética, enquanto o pro-russo Yanukovych – um homem
da oligarquia ucraniana oriental

– se opôs a Yulia Tymoshenko e foi
capaz de prevalecer. Nos três anos
que se seguiram, houve uma aproximação gradual com Moscou, que
foi acompanhada por crescentes
tensões com o FMI e o Ocidente –
até que a sangrenta luta pelo poder
estourou abertamente no inverno
de 2013.

depósitos de energia e estruturas
industriais arcaicas. Não havia um
“modelo de negócios” econômico
que garantisse a ampla utilização do
trabalho na produção de mercadorias para financiar a infraestrutura
social, incluindo o aparato estatal, ou que pelo menos permitisse
ganhos suficientes em divisas no
âmbito das exportações de matéMas Yanukovych, como mui- rias-primas. Com um desfasamento
tos funcionários na periferia do sis- temporal, Kiev encontrou-se numa
tema mundial conturbado, também situação semelhante à de Atenas; a
foi confrontado com o mesmo beco Ucrânia era, de certa forma, a Grésem saída econômico: o enorme cia do Oriente.25
déficit duplo ucraniano só poderia
ser mantido através de financiaAfinal, a Ucrânia, como a
mento externo, razão pela qual Kiev maioria dos Estados pós-soviétiteve que escolher entre as injeções cos ou pós-socialistas sem grandes
financeiras de Oriente ou Ocidente, depósitos de matérias-primas, proe a integração nas esferas de influên- vou ser economicamente inviável.
cia correspondentes. Kiev teve que O centro industrial no Leste do país
escolher entre o regime de austeri- é caracterizado por uma indústria
dade do FMI e os combustíveis fós- pesada pouco competitiva, esgotada
seis baratos de Moscou, com ambas e ultrapassada, enquanto o Oeste foi
as opções acompanhadas de perdas amplamente desindustrializado.
de soberania (condições do FMI ou Uma consequência do colapso do
integração na esfera de influência socialismo de Estado foi a divisão
russa). E Yanukovych, que tinha sua econômica Leste-Oeste na Ucrâpátria política no Leste da Ucrânia, nia. Até o início da guerra civil, as
escolheu o Leste. Em última análise, regiões ocidentais e “pró-europeias”
a Ucrânia de 2013 era pouco viável do país representavam sua perifeeconomicamente devido à falta de ria interna, que nunca se recuperou
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nem remotamente do colapso da
União Soviética. O Ocidente nacionalista foi caracterizado por desindustrialização, empobrecimento,
decadência da infraestrutura e alto
desemprego. Sem exagero, pode-se
falar aqui de uma região de “terra
arrasada” economicamente, de uma
área de colapso econômico. Essa
divisão interna entre a Ucrânia
oriental, influenciada pela Rússia,
caracterizada por uma indústria
pesada ultrapassada, e a Ucrânia
ocidental nacionalista, na qual o
ucraniano é amplamente falado,
formou a linha de fratura socioeconômica central do país. O Oriente
tinha um interesse material na integração com a Rússia, enquanto o
Ocidente podia especular sobre a
abertura do mercado de trabalho da
UE e os investimentos ocidentais no
caso de integração ocidental.
Há alguns anos, a Bielorrússia, governada pelo autoritarismo,
experimentou um destino semelhante ao da Ucrânia,26 que, devido
às tendências crescentes da crise
econômica, teve que aceitar uma
maior integração com a Rússia para
impedir uma “revolução” apoiada
pelo Ocidente. Enquanto Kiev foi

orientada para o Ocidente após
2014, o chefe de Estado bielorrusso
Lukashenko escolheu a integração
na Federação Russa. Para esses estados pós-soviéticos, devido à sua
escassa base econômica, em que a
acumulação de capital ocorreria em
medida suficiente para a sociedade
como um todo, findou a breve era
de plena soberania nacional que
começou após o colapso da União
Soviética (Bielorrússia, por exemplo, viveu de petróleo russo subsidiado em suas refinarias e vendeu a
preços mundiais – até que a Rússia
começou a aumentar os preços). O
Estado-nação independente está se
tornando – e isso não é uma tendência genuína do Leste Europeu –
um modelo histórico obsoleto que
está se fundindo em alianças econômicas regionais. Apenas países pós-soviéticos com grandes depósitos
de matérias-primas, como o Turcomenistão, ainda podem comprar
sua soberania nacional por meio
de exportações maciças de matérias-primas. Quando há depósitos
insuficientes de matérias-primas
para exportação, se instalaram no
espaço pós-soviético os processos
de crise socioeconômica que causaram a instabilidade política da
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Bielorrússia e da Ucrânia.
Assim, essa miséria pós-soviética reflete apenas o processo
de crise global do sistema-mundo
capitalista tardio delineado no início, que, por falta de um regime de
acumulação que explorasse o trabalho assalariado em escala massiva,
só funciona a crédito e não apenas
nas semi-periferias, mas também
nos centros – mas estes ainda têm as
suas áreas metropolitanas econômicas, incluindo o euro e o dólar, que
até há pouco permitiam o empréstimo junto da imprensa monetária.
Com sua intervenção na Ucrânia
em 2013/14, a UE e os EUA garantiram que nenhum instrumento
de crise semelhante estaria disponível no espaço pós-soviético. O
“Grande Jogo” em torno da Eurásia
assemelha-se assim, de fato, a um
imperialismo de crise, uma luta
contra o declínio socioeconômico
causado pela crise, com os centros
a tentarem manter a sua posição
dominante à custa da periferia. É
como uma batalha no Titanic. Por
esta razão, os conflitos geopolíticos
muitas vezes assumem a forma de
agitação política interna, revoltas, etc., que só são possíveis pela

desestabilização dessas sociedades que há muito se acostumaram a ver
em crise.
o Oriente como seu quintal, como
observou o Wiener Zeitung na priA Rússia e o Ocidente apro- mavera de 2013:28
veitaram essa instabilidade em seus
esforços para integrar a Ucrânia
A “União Eurasiana” seria
em seus respectivos sistemas de o bloco econômico russo entre o
alianças. Para o Kremlin, a Ucrânia “Ocidente” e a China. E mais podedesempenhou um papel central roso que a UE, porque os militares
como parte de uma União Eurasi- da Rússia provavelmente lideraática, um grande bloco econômico riam uma política de segurança
independente entre a UE e a China comum. A União Europeia carece
que também seria mais resistente a completamente deste braço. Com
choques de crise. Com a sangrenta uma União Euroasiática plenamente
intervenção de 2013, Washington desenvolvida, a UE – com base no
e Bruxelas/Berlim, em particular, fluxo atual de mercadorias – depenestavam principalmente preocupa- deria de Moscou para vários setores
dos em impedir a formação de uma de matérias-primas e energia. […]
aliança eurasiana que concorresse Com base em todas essas informacom a UE (Washington também ções, a UE tentou colocar a Ucrânia
queria impedir uma aproximação do seu lado com um acordo de assoestratégica entre a UE e Moscou, o ciação. Infelizmente, Bruxelas não
que também explica a conflitos do disse uma palavra sobre isso.
centro-ocidental em 2013/14).27 A
“União Eurasiana” promovida pelo
Como lembrete: 2013 estava
Kremlin pretendia unir várias eco- no meio da crise do euro. Essa foi
nomias da região pós-soviética em a época em que o então ministro
um sistema de aliança transnacional das Finanças alemão, [Wolfgang]
estruturado nos moldes da UE e da Schäuble, usou implacáveis proOTAN. Além do Cazaquistão e da gramas de austeridade para transBielorrússia, esta união deve incluir formar a zona do euro em um
a Ucrânia em particular. Isso daria quartel prussiano para cimentar o
um sério contrapeso aos europeus, domínio de Berlim em “sua” união
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monetária.29 Na zona do euro, também devem ser tomadas alternativas
estratégicas para a UE alemã, como
a de Schäuble na Grécia, impulsionada pela depressão. Portanto, tanto
Berlim quanto Washington estavam
interessados em impedir a “União
Eurasiana” de Moscou, intervindo
em Kiev.
Sem o potencial socioeconômico da Ucrânia, esse “projeto
de prestígio” russo não poderia
ser realizado, e o Kremlin também
não poderá atuar em pé de igualdade com a UE no futuro. Além
desse motivo estratégico central,
considerações militares e econômicas também desempenham um
papel na intervenção do Ocidente.
A Ucrânia tem excelentes terras
agrícolas, e o Oeste do país pode ser
convertido em um “banco de trabalho terceirizado” para empresas ocidentais devido ao baixo nível salarial. A adesão da Ucrânia à OTAN
acabaria por significar uma grave
derrota militar para a Rússia, que
agora perderia um “Estado tampão”
para a aliança militar ocidental.
Para a Rússia, a disputa pela
Ucrânia representa a última chance

de manter o status de grande
potência imperial no futuro. Sem
a Ucrânia, a Rússia “não é mais
um império eurasiano”, observou
o geopolítico americano Zbigniew
Brzezinski em seu clássico geopolítico The Grand Chessboard. Para
o Kremlin, a “perda” da Ucrânia
equivaleria a um colapso geopolítico que destruiria as ambições de
poder político de Putin. O sonho
imperial russo acabou, mas a Rússia tem que lutar por seu status de
grande potência, já que o Ocidente
está se preparando para estabelecer
permanentemente sua influência ali,
onde antes apenas unidades blindadas alemãs poderiam avançar no
curto prazo.
No entanto, a luta geopolítica e militar pela Ucrânia também
deve ser entendida como parte da
luta hegemônica global entre EUA
e China, que estão cada vez mais
sendo levadas ao confronto justamente por causa da crise econômica
e ecológica que afeta todo o sistema capitalista mundial. Ocidente
x Eurásia – este é o denominador
comum da atual luta hegemônica
global, com os campos imperialistas tentando expandir as fronteiras

de suas esferas de influência. Os
Estados Unidos em declínio veem
a China e uma aliança eurasiana
como a ameaça central à sua hegemonia em erosão. Com a intervenção em Kiev, os EUA preocupam-se, portanto, em consolidar o seu
próprio sistema de alianças, que
se estende o mais possível através
do Atlântico e do Pacífico. Onde a
Ucrânia – ou o que restará do país
– encontrará seu lugar? Em uma
aliança eurasiana com a Rússia e
a China, ou no sistema de aliança
ocidental?
A Ucrânia tornou-se assim
literalmente o campo de batalha
de uma guerra imperialista, com
as linhas de frente também se
movendo dentro do Ocidente. Os
EUA, por exemplo, estão tentando
usar uma estratégia de escalada na
Ucrânia para ancorar firmemente a
UE dominada pela Alemanha, que
tem desejado cada vez mais atuar
como um ator independente desde
a era Trump, de volta à sua esfera
de influência. Na esteira do golpe
pró-ocidente em Kiev, ficou claro
no início de 2014 que Berlim está
agindo como um ator geopolítico
independente e de forma alguma
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deixará Washington ditar suas
políticas. Em 2013/14, o acordo
ocidental ainda prevaleceu sobre
os esforços para separar a Ucrânia da planejada união econômica
russa. Naquela época, a Alemanha
estava construindo o partido de
Vitali Klitschko, o UDAR [Aliança
Democrática Ucraniana para a
Reforma],30 com a ajuda da Fundação Konrad Adenauer. O famoso
“Fuck the EU” da diplomata norte-americana Victoria Nuland,31
publicado como gravação de uma
conversa telefônica no auge da crise,
reflete precisamente essas diferenças entre o Ocidente, que também
explicam a atual relutância alemã
em entregar armas à Ucrânia –
enquanto Berlim está perdendo a
oportunidade da guerra de agressão russa e lança um gigantesco
programa de armamentos para
adicionar um componente militar
ao seu domínio econômico na zona
do euro.
Leste ou Oeste? A mudança
de orientação geopolítica da Ucrânia, que ocorreu durante este
“Grande Jogo” neo-imperial de
um ano entre a Eurásia e a Oceania, é literalmente refletida em

sua balança comercial.32 Os laços
econômicos estreitos entre os Estados pós-soviéticos da Rússia e da
Ucrânia cederam sob o presidente
pró-ocidental Yushchenko (20052010, então ainda financiado por
Poroshenko), o que deu à UE
uma parcela maior do volume de
comércio do país do Leste Europeu,
enquanto sob Yanukovych (20102014) o comércio com a Rússia tornou-se novamente mais importante.
Somente após o golpe de 2013/14 e
a anexação da Crimeia pela Rússia,
os dois países pós-soviéticos experimentaram uma dissociação econômica permanente.
Outro fator que levou a Ucrânia a se afastar da órbita econômica
da Rússia foi a abertura gradual do
mercado de trabalho europeu aos
assalariados ucranianos, liderados
pela Polônia, do qual o Oeste desindustrializado do país se beneficiou
em particular. Somente em 2017,
cerca de 580.000 ucranianos viajaram para a Polônia em busca de
trabalho – mais de dois terços do
empobrecido Oeste do país.33 Ao
todo, milhões de ucranianos provavelmente estarão trabalhando na
UE após a abolição das restrições

de trabalho e das regras de vistos.
O clássico país de emigração,
a Polônia, que desde a adesão à UE
deixou mais de 2 milhões de assalariados à procura de trabalho na
Europa Ocidental, constituiu também a vanguarda de uma política de
imigração aberta, que, no entanto,
manteve-se estritamente limitada
à migração laboral da região pós-soviética (ao mesmo tempo e que
bloqueou a admissão de refugiados
do Sul Global e da Síria).34 A concessão generosa de vistos de trabalho a migrantes ucranianos pela
Polônia foi por motivos não apenas
econômicos, mas também geopolíticos. Isso acelerou a dissociação
da Ucrânia da órbita geopolítica
e econômica da Federação Russa.
A miséria econômica ucraniana
foi exacerbada pelo rompimento
extenso dos laços econômicos tradicionais entre a Rússia e a Ucrânia
(que se desenvolveram ao longo
de décadas nos tempos soviéticos), após a derrubada do governo
pró-ocidental. O rápido aumento
da migração de mão de obra ucraniana para o Oeste significou uma
espécie de válvula social contra esse
aumento da miséria.
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A parte ocidental da Ucrânia, nacionalista e socioeconomicamente devastada, cujos grupos
fascistas desempenharam um papel
de liderança no golpe em Kiev [em
2014], recebeu assim uma tábua de
salvação econômica. Ao mesmo
tempo, as remessas de trabalhadores
migrantes provavelmente terão um
significado socioeconômico semelhante ao da Polônia logo após a
adesão à UE em 2004. Enquanto o
Leste da Ucrânia foi engolido pela
guerra civil, um certo nível de estabilização socioeconômica foi alcançado no Oeste da Ucrânia.
Derrubada, anexação da Crimeia, guerra civil, estabilização
É frequentemente argumentado por observadores ocidentais
que grupos organizados de extrema-direita e milícias foram apenas
uma pequena parte dos participantes nos protestos de 2013-14, mas
esses grupos militantes, bem treinados e organizados, foram cruciais na
derrubada violenta do governo e o
fim da presidência de Yanukovych.
Sem essa ponta de lança da extrema
direita, que compunha cerca de 10%

dos manifestantes, a derrubada das
forças pró-Rússia, vencida por meio
de lutas militantes, em última análise, armadas, teria sido impossível em 2013, como os neonazistas
ucranianos fizeram em um evento
em início de 2022, às vésperas da
invasão russa da Ucrânia realizada
em Kiev.35

cessar-fogo”, como o Spiegel Online
relatou na época.36 Graças a seus
apoiadores militantes e bem relacionados, os direitistas puderam iniciar
confrontos com as forças policiais
a qualquer momento, a fim de torpedear qualquer esforço para amenizar a situação. Naquela época, os
políticos moderados tornaram-se
motivados e tiveram que seguir o
Em janeiro de 2014, as forças curso da escalada.
moderadas da oposição tornaram-se assim os motores de uma dinâNaquela época, forças decidimica alimentada por extremistas, damente fascistas eram dominantes,
que claramente assumiram a lide- como o partido Svoboda (Liberrança nas ruas e sabotaram as solu- dade) do agitador Oleg Tjagnibok,
ções de compromisso com Yanuko- que incitava seus apoiadores, vindos
vych. Naquela época, esse domínio principalmente do Oeste da Ucrâdireitista nos protestos poderia ser nia, a lançar repetidamente novos
muito bem avaliado pelo exemplo ataques. Esses extremistas de direita
do político de exportação alemã ganharam cerca de 12% nas eleições
Vitali Klitschko. Suas tentativas de 2012. Além disso, redes militande impedir que os extremistas de tes neofascistas recém-formadas
direita aumentassem a violência em desempenharam um papel de des19 de janeiro de 2014 renderam ao taque nos confrontos nas ruas. Os
campeão mundial de boxe um ata- neonazistas, especialmente da cena
que com um extintor de incêndio, hooligan e do futebol, se reúnem
acompanhado de vaias. Klitschko na rede militante nazista “Setor
também foi assobiado após sua pri- Direita” (Prawjy Sector), cujas
meira conversa com Yanukovitch, unidades fortemente organizadas
depois que ele conseguiu persuadir atuam na primeira fila nas lutas de
“bandidos de direita nas barricadas rua. Segundo a BBC, foram os atiem Gruschewski-Strasse a um breve vistas da rede nazista Prawyj Sector
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que lideraram os ataques militantes
contra unidades policiais.37
Nas redes sociais, ativistas
do Prawjy Sector chegaram a pedir
abertamente doações de “estilingues, bastões de beisebol, bolas
de aço, ponteiros laser, garrafas de
gasolina, correntes e pirotecnia”,
informou a emissora norte-americana Radio Free Europe (RFE/RL).
Em 22 de janeiro de 2014, Andrei
Tarasenko, coordenador dessa rede
neonazista, anunciou uma “guerra
de guerrilha” e uma “guerra civil”
em toda a Ucrânia se local da manifestação fosse evacuado.38 Desde
2013, a mudança maciça para a
direita do discurso público na Ucrânia fica clara pelo fato de que em
2014 a revista liberal de esquerda
dos EUA The Nation39 informava
em Kiev sobre slogans que o nacionalismo ucraniano teria produzido
na década de 1930. Ativistas progressistas têm que lutar “em duas
frentes” dentro do movimento
de oposição, disse um ativista ao
The Nation. É uma luta contra um
regime autoritário e contra o nacionalismo extremista, que é reconhecido no Maidan e considerado
legítimo. Provérbios como “Glória

à nação! Morte ao inimigo!” ou
“Ucrânia acima de tudo” de repente
se tornou popular no Maidan de
2013. Mas esses slogans são agora
mainstream.

em uma assustadora procissão de
tochas43 para homenagear o colaborador nazista Stephan Bandera
(algo como o Rudolf Hess do fascismo ucraniano). Vários manifestantes o fizeram nos uniformes da
O mesmo se aplica à ima- Divisão SS Galicia, montada pelos
gem histórica da extrema direita nazistas no Oeste da Ucrânia após
na Ucrânia, que depois de 2013 a invasão da União Soviética (marestilizou com sucesso, como heróis chas semelhantes agora acontecem
populares, os colaboradores nazistas anualmente em Kiev).
e fascistas ucranianos, que participaram fanaticamente do Holocausto
As unidades de combate de
alemão e do assassinato em massa Stephan Bandera da Organizano Oriente. A ironia mais amarga ção dos Nacionalistas Ucranianos
do apoio alemão ao Euromaidan em (OUN) – cujos slogans ecoaram
2913/14, quando o então ministro em massa no Maidan em 2013/14
das Relações Exteriores Steinmeier – foram montadas pelo Wehrmase reuniu para conversar com um cht [forças armadas da Alemanha
extremista de direita com [Oleh] Nazista] antes mesmo da invasão
Tyahnybok, o chefe do [partido da União Soviética e envolvidas no
ultranacionalista ucraniano] Svo- planejamento do ataque. Esses colaboda, 40 é certamente o fato de boradores ucranianos participaram
que muitos neonazistas ucranianos de inúmeros massacres durante a
realmente têm uma opinião muito guerra, matando centenas de milhaelevada sobre a Alemanha. O amor res de judeus, poloneses, dissidentes
pela Alemanha entre os extremis- e opositores políticos. Encorajadas
tas de direita ucranianos os leva a pelos ocupantes alemães, essas foraparecer em uniformes da SS41em ças fascistas ucranianas às vezes
manifestações e comícios.42 Por organizavam as ações de extermíexemplo, em 1º de janeiro de nio de forma independente, como
2014, cerca de 15.000 extremistas o pogrom bestial em Lviv, durante o
de direita marcharam por Kiev qual a população judaica da cidade
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foi cercada, despojada, torturada e
assassinada alguns dias após o início da guerra. O pessoal do campo
ucraniano também era frequentemente responsável pelo trabalho
sujo no sistema de campos de concentração alemão no Leste.
Esta prática amplamente
documentada de assassinato em
massa do fascismo ucraniano, que
é indiscutível em estudos históricos
sérios, não impede os extremistas
de direita de hoje de homenagear
como heróis Stephan Bandera, a
OUN ou a Divisão SS Galicia. Políticos de direita foram convidados
bem-vindos nos funerais de veteranos nazistas, por exemplo. Aqui, os
nazistas disfarçados de homens da
SS deram os comandos para disparar a saraivada de honra em alemão.
Essa visão decididamente nacional-socialista da história, com que
o Svoboda e outras organizações
nazistas tomaram as ruas de Kiev
em 1º de janeiro de 2014, ilustra não
apenas a divisão socioeconômica,
mas também cultural da Ucrânia
em um Leste de língua russa e um
Oeste falando ucraniano. Os atores e organizações da colaboração
de guerra fascista ucraniana com a

Alemanha nazista, reverenciados no
Ocidente, são vistos como uma ganEssa hegemonia histórico-pogue de criminosos nazistas e trai- lítica da extrema direita após 2013
dores no Leste e no Sul da Ucrânia. formou mais um artefato explosivo
no interior da Ucrânia, já que a ideia
Essa divisão também foi de transformar colaboradores nazisexpressa na história política oficial tas em ícones nacionais é inaceitável
do Estado. Enquanto no Ocidente no Leste e no Sul da Ucrânia. É por
[da Ucrânia] a divisão ucraniana isso que os símbolos da União Sovida SS “Galicia” estava sendo reabi- ética são usados com tanta frequênlitada e novos monumentos esta- cia na atual guerra. Não são expresvam sendo erguidos ao colabora- são de uma orientação política,
dor nazista Bandera, do presidente mas de uma identidade russófila.
Yanukovych, que foi deposto em Para o especialista em extremismo
2014 e cujo eleitorado foi recru- Andreas Umland, especialista na
tado no Leste da Ucrânia, revogou Europa Oriental, o extremismo de
o título de “Herói da Ucrânia” con- direita ucraniano com os símbolos
cedido a Bandera por seu antecessor e ideias propagados ofensivamente
Yushchenko. A ideologia histórica da “Organização dos Nacionalisextremista de direita de estilizar tas Ucranianos” representam até
Bandera e a OUN (Organization mesmo um movimento “impliciof Ukrainian Nationalists) como tamente separatista”,45 já que essa
“heróis populares” só foi populari- visão da história mina a formação
zada em todo o país após o golpe de uma consciência histórica pande 2013, na esteira da emergente -ucraniana. Adorar as organizahegemonia da direita no discurso ções e líderes do nacionalismo de
histórico ucraniano. A OUN se viu guerra ucraniano seria visto como
brevemente em oposição inconse- “inapropriado e até ofensivo” no Sul
quente à ocupação alemã depois ou no Leste – apesar dos ressentique Bandera foi preso após a decla- mentos xenófobos e racistas exisração unilateral da independência tentes, assim Umland disse no final
da Ucrânia. Ele morou em Munique de 2013 em antecipação à próxima
depois da guerra. 44
guerra civil.
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A ampla rejeição do fascismo
ucraniano no Leste e Sul da Ucrânia, onde a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista
permanece central para a identidade russófila regional, poderia
também ser facilmente explorada
pela intervenção da Rússia como a
“Grande Guerra Patriótica” e – ao
lado do czarismo reacionário e do
imperialismo absoluto – desempenhou um papel central nos esforços acima mencionados do Kremlin
para desenvolver uma nova identidade nacional na Rússia. Não só o
Ocidente contribuiu para a eclosão da guerra civil, não hesitando
em recorrer às milícias nazistas no
“Grande Jogo” imperialista sobre
a Ucrânia, mas também a Rússia,
que atuou como uma potência
imperialista clássica – ocupando e
anexando a Crimeia em resposta ao
golpe de março de 2014 em Kiev.
Esta anexação imperialista
clássica – mesmo que tenha sido
bem recebida pela maioria da
população da Crimeia – não apenas representou uma clara violação do Direito internacional, mas
também alimentou o moinho dos

extremistas de direita ucranianos,
que viram confirmado seu ódio
fanático à Rússia. A espiral de
escalada iniciada com o Euromaidan continuou a girar, a extrema
direita da Ucrânia agiu em reação
à anexação russa da Crimeia – e
eles fizeram isso em sua tradição
de assassinato em massa em 2 de
maio de 2014 em Odessa.46 Nas
semanas anteriores, ativistas pró-Rússia se reuniram na cidade portuária russófila no Mar Negro numa
espécie de contra-Euromaidan para
se manifestar contra a derrubada
do governo Yanukovych, o revisionismo histórico ucraniano extremista de direita e a integração da
Ucrânia com o Ocidente . Os extremistas de direita reunidos do Oeste
da Ucrânia esmagaram esse protesto
em 2 de maio em um excesso de
violência semelhante a um pogrom,
matando dezenas de manifestantes.
É, portanto, evidente que a extrema
direita ucraniana desempenhou
um papel de liderança não apenas
na derrubada do governo pró-Rússia democraticamente eleito, mas
também na escalada militar que se
seguiu que levou à guerra civil.

Odessa – que a mídia ocidental
normalmente gosta de minimizar
como uma “tragédia” ou “desastre de incêndio” – foi o farol para
uma guerra civil aberta na Ucrânia. Diferente do que aconteceu na
Crimeia, inicialmente não houve
intervenção russa coordenada pelo
Estado em Donbass, Kharkov e
Lugansk. O movimento separatista surgiu espontaneamente, com
apoio esporádico de russos, às vezes
de oficiais do aparato estatal russo.
Somente quando as milícias e unidades militares ucranianas continuaram a empurrar os separatistas da
Ucrânia Oriental durante o curso da
guerra civil e as forças pró-Rússia
estavam à beira da derrota, os militares russos intervieram no verão
de 2014 para estabilizar a frente
de Donetsk e transformar a guerra
civil em um conflito estatal “congelado” interrompido por combates
esporádicos. Essa linha de frente
“congelada” durou até 2022 – repetidamente interrompida por breves operações de combate. Aliás, é
uma estratégia comum do Kremlin
manter estagnados tais conflitos não
resolvidos – por exemplo, na Transnístria ou na Ossétia do Sul -, já que
Este pogrom fascista em eles podem escalar novamente se a
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oportunidade se adequar aos cálculos imperiais russos.
A guerra civil, que na verdade foi trazida de fora, na forma
de intervenção ocidental e anexação
russa, para o país já social e economicamente despedaçado, andou
de mãos dadas com violações em
massa dos direitos humanos. A
tortura não era praticada apenas
pelos separatistas pró-Rússia, como
a mídia alemã estava feliz em relatar,47 mas também pelas forças
ucranianas, nas quais as fronteiras
entre a autoridade do Estado e as
milícias extremistas de direita eram
fluidas, como mostram os testemunhos. A população civil do Leste48
da Ucrânia, que depois de 2013 em
Kiev foi cada vez mais percebida
como atrasada e inferior devido à
hegemonia emergente da direita,49
viu-se encurralada entre as frentes
de uma guerra civil, como em tantas
outras “guerras de desnacionalização” (Robert Kurz) na periferia ou
semiperiferia do sistema mundial. A
Anistia Internacional acusou ambas
as partes do conflito de recorrerem em massa à tortura,50 a ONU
estima entre 7.900 e 8.700 casos,
pelos quais separatistas e forças

governamentais são praticamente
igualmente responsáveis. Cerca de
14.000 pessoas foram mortas na
guerra.51 Do lado ucraniano, as
milícias nazistas e o serviço secreto
ucraniano em particular teriam
recorrido à tortura e, às vezes,
cidadãos ucranianos simplesmente
ameaçavam ativistas pró-Rússia
de que seriam entregues a grupos
de extrema direita, como o “Setor
Direita”.
Certamente seria um erro ver
a Ucrânia do século 21 como um
mero objeto de uma luta externa
pelo poder imperial. Antes de 2013,
a oligarquia ucraniana manobrou
durante anos entre o Oriente e o
Ocidente, explorando precisamente
as tensões imperialistas existentes
entre Oriente e Ocidente para retardar perdas de soberania, mas diante
da crise econômica e da dívida descrita em 2013, Yanukovych teve que
optar pela integração no sistema de
aliança ocidental ou russo para ser
salvo da falência do Estado em troca
da renúncia parcial da soberania do
Estado por meio de empréstimos,
preços de energia reduzidos, acesso
ao mercado etc.

Em 2014, o mais tardar, a
Ucrânia tornou-se claramente o
cenário de uma luta de poder neo-imperialista entre o Ocidente e a
Rússia, que não poderia ficar sem
consequências para a estrutura oligárquica do fraco aparato estatal
ucraniano. A “selvageria” gradual
do Estado ucraniano, que era um
meio de poder e uma fonte de abastecimento para redes oligárquicas
concorrentes, acelerou-se com a
eclosão da guerra civil e da intervenção militar. A tendência da crise
à desnacionalização e ao colapso
dos aparelhos estatais – tendência já existente em grande parte
da periferia do sistema capitalista
mundial – tem sido desde 2013/14
claramente evidente na Ucrânia.
Às vezes, a maior parte dos ganhos
dos funcionários do governo vem
de subornos ou “taxas” arbitrárias
e ganhos de proteção [miliciana].
Como dito: essa instabilidade do
Estado, despedaçado por intermináveis lutas oligárquicas, é também
um dos pré-requisitos que, em primeiro lugar, tornaram possível a
intervenção externa na Ucrânia. A
Ucrânia poderia assim – o mais tardar com o progresso da guerra que
eclodiu em 2022 – se transformar
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em um “estado falido” no interior
do qual vários grupos e tropas oligárquicas realizam suas lutas pelo
poder.
Essa circunstância também
explica por que as estruturas formais
do aparato de segurança ucraniano
em 2014 cederam tão rapidamente
à formação de milícias extremistas
de direita em muitos lugares: muitos
policiais e oficiais estavam concentrados em arrecadar dinheiro da
maneira mais eficaz possível nos
postos que haviam “tomado” – a
eclosão da crise, a necessidade de
um conflito militar com as milícias simplesmente sobrecarregaram esses “funcionários públicos”
(conclusões semelhantes podem ser
tiradas do desempenho do exército
russo no início da guerra em 2022).
Inicialmente, o sistema oligárquico na Ucrânia passou por
uma transformação “militar” causada pela crise e pela guerra, que
ainda hoje é rudimentar. Em geral,
durante a fase quente do conflito em
2014, os oligarcas ucranianos foram
considerados os mais importantes
patrocinadores do sistema desenfreado de milícia e da resultante

militarização da política interna na
Ucrânia. Já não bastava comprar
partidos e políticos. Todo oligarca
que se preze financiou uma milícia.
O exemplo mais proeminente disso é o oligarca ucraniano
oriental Rinat Akhmetov, o homem
mais rico da Ucrânia, cujo conglomerado industrial estava sediado
no Donbass. Akhmetov se opôs
aos separatistas e apoiou o governo
central. Cerca de 300.000 assalariados trabalhavam no conglomerado
industrial de Akhmetov. Ainda em
meados de 2014, Akhmetov tentou
em vão mobilizar “seus” trabalhadores para combater os separatistas
da Ucrânia Oriental em comícios e
marchas. Agora, o antigo “Rei do
Donbass” tem que residir no exílio
em Kiev. Akhmetov então financiou
uma milícia como [o fez] a movimentada Julia Tymoshenko.
Ao lado de Akhmetov e do
“rei do chocolate” Petro Poroshenko,
que foi eleito presidente em 2014 e
que, convenientemente, também
possui um grupo de mídia que
inclui emissoras de TV e rádio, o
oligarca Igor Kolomoisky desempenhou um papel central na luta

de Kiev contra os movimentos de
independência no Leste da Ucrânia. Já em março de 2014, Kolomoisky foi nomeado governador
da oblast [província, região] ucraniana oriental de Dnipropetrovsk
pelo presidente interino ucraniano
Oleksandr Turchynov, a fim de
avançar com a segurança militar
desta região industrial através da
criação do “Batalhão Dnipr” – a
sua milícia. “Os salários que variam
de US$ 1.000 para soldados a US$
5.000 para um comandante tornam
o serviço atraente”, disse um funcionário do governo à mídia ucraniana. Tendo em vista o empobrecimento e o desemprego causados
pela crise, que também deu origem
a uma geração de assalariados economicamente supérfluos na Ucrânia, tais ofertas eram muito atraentes para muitos jovens. Kolomoisky,
como mencionado anteriormente,
também construiu o presidente da
Ucrânia, Zelensky, que começou sua
carreira em um dos canais de TV
do oligarca.

levando apenas à sua brutalização
e militarização, na esteira da qual o
Estado ucraniano ameaçou se dissolver. À medida que os oligarcas
começaram a assumir características de senhores da guerra, a atividade das milícias no Leste ganhou
vida própria. O grande número de
grupos ucranianos extremistas e
nacionalistas de direita, que desde
a primavera de 2014 muitas vezes
lutaram sozinhos em Donbass e
Lugansk, tornou a ação coordenada
contra os separatistas mais difícil
– especialmente porque o moral
e a eficácia de combate das forças
armadas ucranianas eram muito
baixos na época. O que fazer? A
solução de Kiev foi integrar esses
combatentes extremistas de direita
e, no caso do batalhão nazista Azov,
unidades inteiras nas forças armadas ucranianas. Até hoje, essas formações extremistas de direita permaneceram parcialmente intactas
em sua estrutura organizacional,
às vezes sendo simplesmente formalmente incorporadas ao aparato
militar ucraniano. O mesmo se
A “revolução” pró-ocidental aplica ao aparato policial: a “Milícia
do Euromaidan, que supostamente Nacional”, que foi criada por nazisqueria romper com a corrupção tas organizados, serve como força
e o domínio oligárquico, acabou auxiliar para as forças policiais.52 E
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os oligarcas da Ucrânia continuam a dos bancos centrais em a UE e os
financiar diretamente essas “forças EUA,54 não entraram em colapso.
armadas” – Akhmetov, por exemplo, é considerado um dos maiores
Além disso, a partir de 2014,
doadores do exército ucraniano.
a UE começou a integrar economicamente a Ucrânia em sua esfera
A desintegração do Estado de influência, o que andou de mãos
na Ucrânia, que variou durante dadas com a terceirização de etapas
o curso da guerra civil, foi assim de produção intensiva em mão de
formalmente branqueada pela obra para o país de baixos salários
integração desses subprodutos da da Europa Oriental. A indústria
extrema direita no Estado. Com o automobilística alemã começou
declínio dos combates no Leste e a transformar a Ucrânia em um
a integração formal de muitas for- “banco de trabalho terceirizado”
mações nazistas no aparato estatal – semelhante à Polônia e Hungria
ucraniano (os nazistas do batalhão após 2004.55 Além disso, como
Azov receberam uma propriedade um novo Estado da linha de frente
representativa no coração de Kiev ocidental no “quintal” imperial da
com a chamada Casa dos Cossa- Rússia, o país pôde já mencionados
cos),53 alguma normalização pare- contam o FMI.56 Como resultado,
cia estar retornando à Ucrânia por os partidos do movimento extrevolta de 2016, apesar do conflito mista de direita, que pensavam estar
congelado no Leste. As milícias de em ascensão por volta de 2013/14,
extrema direita agora pelo menos sofreram uma perda de importância
usavam uniformes ucranianos e política nesta fase de estabilização
eram formalmente subordinadas precária da Ucrânia, que é depenao Estado. A passagem para a UE dente da economia deficitária ociabriu o mercado de trabalho euro- dental, ao mesmo tempo em que a
peu para muitos assalariados, o que, ideologia de direita, especialmente
segundo eles, contribuiu para a esta- na política histórica, tornou-se
bilização social do país enquanto a hegemônica. Em um sentido de
economia deficitária global, que foi consciência, os grupos extremistas
mantida pela impressão de dinheiro de direita tornaram-se “supérfluos”
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depois que grande parte de sua ideologia se transformou em razão de
Estado e a hegemonia de direita foi
estabelecida em muitos discursos.
Na véspera da guerra
O tempo estava se esgotando
para a Rússia, pois a integração
ocidental da Ucrânia, o país que
Moscou considera a parte mais
importante da esfera de influência pós-soviética, ameaçava se tornar irreversível. A anexação russa
da Crimeia e a guerra civil que se
seguiu no Leste tiveram outra consequência para a política interna
ucraniana: o equilíbrio entre as forças nacionais e russófilas na Ucrânia não existe mais. A dicotomia
política da Ucrânia em um Leste
pró-russo e um Oeste nacionalista,
que se manifestou desde a década
de 1990 na correspondente transferência de poder entre os clãs oligárquicos ucranianos do Leste (Viktor Yanukovych) e pró-ocidentais
(Viktor Yushchenko), foi resolvido
unilateralmente em favor do nacionalismo ucraniano ocidental. Este é
um trapo vermelho para o Kremlin,
que contribuiu para esta mudança
de frente intra-ucraniana através da

anexação imperial da Crimeia. A
destruição do equilíbrio intra-ucraniano pelos cálculos imperialistas
de Putin [a anexação da Criméia]
foi usada pelas forças nacionalistas
para marginalizar e, finalmente,
ilegalizar todo o espectro político
russófilo na Ucrânia.
A divisão do cenário político
na Ucrânia em forças orientais e
nacionais foi unilateralmente encerrada em favor do nacionalismo
mesmo antes da eclosão da guerra
em fevereiro de 2022. Consequentemente, Moscou se viu roubada de
sua influência não militar na Ucrânia depois que o líder da oposição
ucraniana pró-Rússia Viktor Medvedchuk, um confidente próximo
de Putin, foi preso em 2021 por
“traição” e três canais de televisão
em russo foram banidos. Ativistas
do maior partido de oposição pró-Rússia foram atacados por nazistas
ucranianos no Leste do país, e a atividade política normal dificilmente
estava possível para eles.57
Significativamente, as aspirações autoritárias e nacionalistas na Ucrânia sob o presidente
Zelensky passaram amplamente

despercebidas no Ocidente,
enquanto em Moscou se espalhava
o sentimento de que a Ucrânia
estava finalmente saindo da esfera
de influência russa: economicamente, através da integração na UE,
politicamente, através da repressão
contra as forças pró-russas. As disputas em torno da adesão da Ucrânia à OTAN foram, por assim dizer,
o momento final do afastamento
da Ucrânia, que Moscou considerava uma parte central da esfera
de influência da Rússia no espaço
pós-soviético.
O Ocidente não estava mais
disposto a tolerar a esfera de influência da Rússia no espaço pós-soviético, enquanto a UE e a OTAN
se preparavam para estabelecer
permanentemente sua influência
ali, onde antes apenas unidades
blindadas alemãs podiam avançar em curto prazo. O Ocidente
não queria mais conceder precisamente essa clássica “zona de influência”, como a reivindicada pelos
EUA no hemisfério ocidental, ou
pela República Federal da Alemanha no Centro-Leste e Sudeste da
Europa.58. Para Berlim ou Washington, Moscou não era mais uma
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grande potência igual. Durante os
meses de negociações que antecederam a guerra, nem Washington
nem Berlim quiseram descartar a
futura adesão da Ucrânia à OTAN.
Eles sinalizaram claramente a Kiev
sua disposição de leva-la para a
OTAN – mas, ao mesmo tempo, o
Ocidente descartou a intervenção
militar direta no conflito que estava
claramente emergindo. A vontade
da OTAN de expandir-se no espaço
pós-soviético foi assim assinalada a
Moscou e Kiev, sem qualquer garantia de assistência a Kiev em caso de
conflito daí resultante.
A este respeito, pode-se afirmar claramente a cumplicidade do
Ocidente na guerra. Se isso foi um
erro de cálculo ou se o conflito foi
deliberadamente provocado para
deixar a Rússia “sangrar branca”
na Ucrânia, como sugere a rápida
e massiva ajuda militar, continua
sendo especulação por enquanto.
A Rússia está, portanto, claramente
travando uma guerra imperialista
de agressão na Ucrânia, mas certamente pode ser descrita como uma
guerra de agressão “provocada”, já
que o Ocidente não tomou medidas sérias para atender às demandas

russas pelos compromissos de neutralidade da Ucrânia.59 Putin teria
atacado a Ucrânia apesar de tais
promessas de neutralidade? Nós
nunca saberemos.

de Odessa em 2014, certamente têm
influência e autonomia no aparato
de segurança. Já em 2019, a Anistia Internacional alertou, citando
os crescentes ataques fascistas no
país, que o governo ucraniano não
Ao mesmo tempo, a integra- tinha mais as forças extremistas de
ção das forças extremistas de direita direita, capazes de penetrar profunno aparelho de Estado ucraniano60 damente no aparato estatal ucrae o seu destacamento na guerra niano podre,63 sob controle.64
civil revelaram-se uma faca de dois
gumes, uma vez que forneceram e
O mesmo vale para a política
continuam a fornecer de longe as externa em relação à Rússia, que foi
formações de combate mais pode- sabotada pelas milícias nazistas da
rosas, mas ao mesmo tempo, man- Ucrânia – a extrema direita da Ucrâtiveram um alto grau de autonomia. nia é intransigente quando se trata
As forças anômicas desencadeadas de negociações de paz com Moscou.
pela crise de 2013/14 continuam Zelensky iniciou a campanha eleitoa ter efeito apesar de seu envolvi- ral com a promessa de combater a
mento no aparelho estatal, de modo corrupção e iniciar um processo de
que dificilmente pode formular uma paz. E durante uma visita ao front
política clara em áreas políticas no Leste da Ucrânia em outubro de
decisivas. Mesmo antes da eclosão 2019, o presidente realmente tenda guerra, nazistas vestidos com tou persuadir as milícias ali estauniformes militares marchavam cionadas a participar do processo
pelo quartel ucraniano, prometendo de desmobilização acordado.65 A
golpear os odiados “moscous” com visita do presidente ao front termifacas e cantando diante do colabo- nou em uma troca verbal de golpes
rador nazista Bandera como seu com os “veteranos” na frente, o que
“pai”.61 Essas forças,62 que sur- se seguiu foi uma tempestade de
giram do movimento de milícias merda de direita nas redes sociais,
extremistas de direita e tiveram críticas veementes de adversários
um papel de liderança no pogrom políticos, ameaças de morte em
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massa contra Zelensky – e a capitulação do presidente às milícias de
direita no Leste.66 Zelensky então
repetiu os esforços de integração
da era da guerra civil em direção à
extrema direita. A culminação dessa
tática de abraço foi certamente a
concessão da mais alta ordem ucraniana “Herói da Ucrânia” a um neonazista do “Setor Direita”. Aliás, esta
organização nazista foi oficialmente
integrada às forças armadas ucranianas durante o curso da guerra,
semelhante ao regimento Azov.67
Essa atitude de bloqueio por
parte da direita ucraniana militarmente poderosa, que provavelmente
dificultará as negociações futuras,
coincidiu com o já mencionado
curso de confronto geopolítico no
espaço pós-soviético, alimentado
pelos crescentes processos de crise
socioeconômica. Isso fica evidente
na decisão do Kremlin de lançar
uma guerra de agressão, que equivale a uma fuga clássica da turbulência interna para a guerra. É evidente que a esfera de influência do
Kremlin no espaço pós-soviético,
que o Kremlin planeja transformar
em um terceiro centro de poder
geopolítico entre a UE e a China,

está se erodindo rapidamente:
no Cáucaso durante a guerra do
Nagorno-Karabakh (outono 2020
), durante a revolta na Bielorrússia
(verão de 2020)68 e mais recentemente durante a sangrenta agitação
no Cazaquistão (início de 2022), a
estrutura de poder pós-soviética
específica, da qual Vladimir Putin
é o representante mais proeminente,
parece estar sempre manifestando
rachaduras mais claras. As reivindicações imperiais do Kremlin colidiram assim cada vez mais com uma
realidade em que Moscou se encontra na defensiva geopolítica. Para o
Kremlin, a deriva da Ucrânia para a
órbita do Ocidente foi a gota d’água
que quebrou as costas do camelo.
Mas o mesmo vale para o
Ocidente, que treinou e construiu
sistematicamente as forças armadas da Ucrânia, abertas à extrema
direita, entre 2014 e 2022.69
Como mencionado, o Ocidente
não estava mais disposto a aceitar
as esferas de influência russas no
espaço pós–soviético. Essa atitude
expansiva, que colocou o Ocidente
e o Oriente em um curso de confronto na região fronteiriça ucraniana, também é motivada pelas

crescentes contradições causadas
pela crise. A República Federal da
Alemanha especulou sobre a conexão periférica da Ucrânia com a UE
como um “banco de trabalho terceirizado” e como produtora de hidrogênio,70 mas para os EUA a guerra
na Ucrânia é um campo de batalha
da luta contra a Eurásia brevemente
descrita acima. Washington está
lutando efetivamente para manter
a hegemonia, especificamente a
posição do dólar americano como a
principal moeda do mundo, que até
recentemente permitia ao governo
dos EUA acumular gigantescos déficits orçamentários e dívidas através
da impressão de dinheiro do Fed
sem afundar na inflação – é o caso
na Turquia, por exemplo. A inflação, que já estava acelerando antes
da guerra, sugere que isso não é
mais possível,71 o que também
está seduzindo Washington a assumir riscos geopolíticos e militares
cada vez maiores – incluindo um
confronto com a potência nuclear
Rússia na Ucrânia.

ciente de que está sendo apoiada
pelo Ocidente simplesmente porque atualmente atende a seus interesses. Na lógica usual do Talibã,
que é desenfreado em processos
de decadência social, seus líderes
simplesmente esperam que eles
tomem o assunto em suas próprias
mãos à medida que a guerra progrida e implementem seus sonhos
ideológicos febris.72 A este respeito,
a guerra na Ucrânia poderia continuar mesmo quando tenha fim
formal a atual guerra imperialista
por procuração.
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A POÉTICA DA CENA
DANIELA SANTOS DE FARIAS

A

Resumo: Este artigo focaliza
a compreensão da cenografia, buscando indicar suas repercussões e
seu alcance significacional, a partir,
de sua interrelação com a literatura,
com a música, com a luz e com o
corpo, expressas na minissérie Hoje
é dia de Maria.
Palavras-chave: cenografia,
interrelações, arte.

cenografia é
uma escritura
no espaço tridimensional,
como já dizia
Patrice Pavis (2005), e para compreender essa escritura do espaço
cênico vamos analisar a minissérie
Hoje é dia de Maria1, passada na
Rede Globo em 2005, que apresentava uma cenografia inovadora. Na
minissérie a cenografia não ficou à
frente da cena, ou atrás dela, apresentou-se na própria cena, no seu
interior. Tudo começou quando a
diretora de arte Lia Ranha, sugeriu
a utilização para o drama de um
espaço inusitado e diferenciado, um
antigo palco do Rock in Rio III2 (o
domo).
Já no domo, a montagem da
primeira jornada3 se deu por meio
de uma estrutura de solo natural,
onde se podia pisar na terra. No seu
interior havia um ciclorama (fundo
infinito), pintado à mão, que teve
inspirações em pinturas de Candido Portinari. Sua cúpula tinha
170 metros de comprimento por 10
metros de altura. Assim, vários elementos, tanto cenográficos, como de
efeitos especiais foram acentuados e
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destacados — o espaço mais parecia
um grande circo.
A cenografia traduziu de tal
maneira a cena, que o espectador
teve a sensação de ser abraçado pela
ambientação. Em alguns episódios
foram usados elementos reais, como
o fogo utilizado nas cenas em que
Asmodeu (o antagonista principal)
aparecia como no episódio: NO
País do Sol a Pino. Outro elemento
muito utilizado foi a chuva desenvolvida para o episódio: Onde o Fim
Nunca Termina. A chuva caia apenas nos Retirantes com a finalidade
de representar a esperança de dias
melhores. Segundo Fausto Viana.
A cenografia é muito
anterior ao espaço grego e até
mesmo ao egípcio (...), acredito que o espaço ritual – que
viria a ser o cênico – nasce
quando o elemento humano
terrestre (o pajé, o xamã, o
sacerdote) intermedia a relação do homem com o divino.
Esta relação poderia ser a cura
de uma doença através da
magia da aplicação/manipulação de elementos da natureza,
ou ainda a marcação de um

rito de passagem, tão comum
a todas as sociedades. Todos
os elementos comuns ao que
hoje denominamos espetáculo estão ali: a iluminação (as
velas dentro de uma cabana ou
a presença da luz do sol), os
trajes (paramentos especiais
para cada rito), a música (cantada ou tocada, dependendo
de cada cultura e, finalmente,
o espaço cênico, que disputaria com os outros elementos
a posição de quem nasceu
primeiro: se o espaço, que já
estava lá ou se os outros elementos do ritual que pediam
determinado espaço. (VIANA,
2006, p. 7)
Estes rituais explicitam o
“poder” de sugestão do espaço
cênico sobre a imaginação humana.
No teatro a cenografia se encontrou
com a dramaticidade de um texto,
que a diferenciou dos atos religiosos
e das apresentações de danças. Para
José de Anchieta (1995), a cenografia é o espaço cênico, que pode
ser representado até mesmo por
um simples círculo de giz traçado
numa praça pública. A cenografia
não possui uma linguagem única,
isto é, seu discurso é múltiplo, não

segue uma norma, ou uma ordem, e
assim, não pretende ser compreendida da mesma maneira, pois cada
espectador tem a sua “bagagem cultural” própria.
Em Hoje é dia de Maria, o
uso de materiais reciclados reforçou o “poder da cenografia”, a ponto
de deixar o espectador “sem fôlego”,
“sem palavras”. Os adereços utilizados possuíam uma variabilidade
de formas, texturas, tamanhos. Um
bom exemplo dessa variabilidade
estava no episódio: Maria Perde a
Infância, quando a personagem se
torna “gata borralheira” versão brasileira, percebemos que a linha inicial, o artesanal, acrescida da criação coletiva, deu
vazão ao lúdico e,
assim, surgiu um
relógio construído por restos de
engrenagens que
dançavam como
se estivessem vivas,
ou melhor, como se
fossem bailarinas
de uma caixinha
de música.
A linguagem plástica revelada na cena foi de
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responsabilidade da cenografia, mas
não se pode esquecer das interrelações das linguagens. Artistas e técnicos atuando juntos na realização
da montagem. O cenário, o figurino,
os adereços, a iluminação, os efeitos especiais, a marcação de cena, o
corpo do ator, a trilha sonora, todos
se juntaram.
O espaço cênico (o domo)
possibilitou explorar várias formas
e diversas paisagens. O cenário não
ficou preso somente ao texto, ele se
fez presente na cena. O espectador
sentia a passagem, a caminhada de
Maria em cada lugar que chegava.
Domo (espaço cênico) de

Domo (espaço cênico) de Hoje é dia de Maria, 2005

Episódio: Maria Perde a Infância – Maria e o
Príncipe, In Hoje é dia de Maria 1º jornada, 2005.

Hoje é dia de Maria, 2005.
A cenografia tem a função
de fornecer informações, como,
por exemplo: indicar visualmente
a descrição do tempo, como no
episódio No País do Sol a Pino, ela
informou se era dia, ou noite. No
episódio Maria Perde a Infância,
onde a jovem encontrava o Príncipe, a cenografia também atuou
na identificação do local e do período, como também informou sobre
a passagem de tempo na cena em
que Maria deveria voltar para casa
após as três badaladas do relógio
— destacamos essa cena, porque, o
cenário, o figurino, os objetos e os
figurantes (bonecos gigantes) foram
feitos de materiais reciclados, como
o papel.
Em uma entrevista4 , o diretor Luiz Fernando Carvalho (LFC)
conta como foi a construção da
primeira e da segunda jornada da
minissérie. Ele inicia sua entrevista
dizendo que a minissérie nasceu
dos contos populares brasileiros,
os quais foram compilados por
Câmara Cascudo e Silvio Romero,
e mais tarde vieram as pinturas
de Candido Portinari, as canções
recriadas por Heitor Villa-Lobos
e em seguida a união com os dois

Episódio: Maria Perde a Infância – Maria
e o Príncipe, In Hoje é dia de Maria 1º jornada,
2005.

mestres Carlos Alberto Soffredini
e Luís Alberto de Abreu.
O diretor conta também que a
proposta do projeto era de trazer ao
público um grande tema: a infância,
que possuísse características brasileiras, líricas e trágicas, que tivesse
uma estética ancestral, por isso, a
cenografia não poderia ficar presa
em uma caixa preta5, ela teria de
surgir em um ambiente diferente,
e assim, surgiu a ideia de usar o
domo —“um espaço que não fosse
a realidade em si, mas que se constituísse como sendo a representação emocional de uma determinada
realidade”.
A produção da minissérie
também foi feita de uma forma inovadora, todo o material usado em
cena foi reciclado e produzido nos
ateliês ao lado do domo. Segundo o
diretor Luiz Fernando Carvalho6 a
minissérie é:
LFC - É apenas uma
pequena tentativa de nos reaproximarmos de um grande
tema: a Infância. Uma infância
brasileira, lírica, mas por ora
também trágica. (...)
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– Sim, aqui tem uma
afirmação do inconsciente
brasileiro, do subterrâneo brasileiro, com a liberdade de não
ser regionalista. Uma tentativa
com muita delicadeza porque,
o fio que está conduzindo
tudo isso é o fio da infância, o
fio da memória. Mas se tivesse
que reunir tudo em uma única
palavra seria ancestralidade.
A ancestralidade é algo que
nos permite imaginar mais
que copiar. Sentir mais que
descrever e explorar. A ancestralidade é uma metáfora acessível a todos nós e que deve,
assim como hoje se faz com os
bíceps, ser exercitada. A ancestralidade transpassa fronteiras
e, inexplicavelmente, como ela
só, uniu João Cabral e Sevilha,
João Gilberto ao Jazz, Ariano
Suassuna a Cervantes. A
ancestralidade é o que há de
mais moderno e ao mesmo
tempo mais arcaico. Está presente nas pesquisas avançadas da ciência, no Genoma
humano, nas células-tronco.
Tudo se reflete na ancestralidade, seja ela biológica ou
espiritual.

Episódio: No País do Sol a Pino: A menina Carvoeira. In Hoje é dia de Maria, 1º jornada, 2005.

Luz e cenografia na construção da poética da cena.
A luz, o corpo e a cena são
ações complementares do espetáculo. Adolphe Appia já dizia isto
em A Obra de Arte viva, em 1921.
Trouxemos estas reflexões de Appia
para fortalecer a compreensão da
construção da poética cênica, porque, estas relações de luz, corpo,
cena, figurino também fazem parte
da síntese que compõe o ambiente
cenográfico.
Appia relacionava a luz ao
corpo do ator, “corpo vivo”, e assim
a luz também funcionaria com o
mesmo objetivo. Segundo Appia, a
luz deveria ter vibração, movimento
tanto no espaço, quanto em relação
ao tempo da duração da cena. A luz
é um aglutinador de todos os elementos cênicos, pois nenhum dos
códigos visuais do teatro possui
autonomia, ao contrário, todos se
complementam, produzindo uma
unidade viva. (apud
CAMARGO, 2006, p. 47)
Adolphe Appia pesquisava
sobre a influência da luz na fase do
pictorialismo (relação com pintura
em telões, pintura bidimensional,
imagem plana), para ele existiam
duas possibilidades do emprego

Episódio: No País do Sol a Pino - Asmodeu Original. In
Hoje é dia de Maria, 1º jornada, 2005.

cênico da luz: a primeira era a
absorção da cor pela luz e a tentativa de manipulá-la no espaço; a
segunda era a simples iluminação
de um objeto colorido. Appia considerava que na primeira hipótese a
cor se tornava viva e na segunda, a
cor fazia parte do objeto e sua existência partiria da própria existência
deste objeto, ou seja:
A luz estabelece diálogo
com a cena, no momento em
que ambas se defrontam – exatamente como a experiência
do teatro à luz do dia, na qual
o ator faz sua cena e o sol ilumina ao seu modo, sem ambos
combinarem previamente. A
luz não é um corpo estranho
sobre a cena, à qual o ator
deva ajustar-se; luz e a cena
são fenômenos que ocorrem
simultaneamente, um se revelando através do outro, trocando experiências de fluxo,
de vibração, de impermanência. (CAMARGO, 2006, p. 56)
Na minissérie, a luz é extremamente importante para aglutinar, todos os elementos, ela se
torna “uma personagem”. O diretor
de fotografia José Tadeu, esquematizou um sistema de refletores para
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criar uma atmosfera diferente para
cada cenário.
Os efeitos de luz e sombra no episódio: No País do Sol a
Pino, onde Maria se encontra com
a Menina Carvoeira trazem ao
espectador sensações de desalento,
de medo; principalmente quando
surge pela primeira vez o antagonista Asmodeu Original. O corpo
do ator e a luz são um só nesta cena,
consequentemente, a luz se torna
personagem que aglutina corpo,
cena, cenário, figurino e ao mesmo
tempo faz com que, o espetáculo se
torne vivo.
Cena e luz, corpo e luz,
matéria e luz estão intrinsecamente conectados, no tempo
e no espaço. A luz não é posta
sobre a cena, após a cena,
como se fosse um segundo elemento, inserido com intenção
retórica, ainda que alguns estilos de época assim a tenham
definido. A luz está na cena e
não fora dela. Compreender a
cena é também compreender
a luz, sem a necessidade de se
recorrer a toda uma tecnologia voltada para a simulação
e para a invenção de recursos
ilusionistas. A luz não é o que

é. Luz são raios luminosos que
incidem na córnea, atingem a
retina e transmitem informações aos fotorreceptores que
convertem a intensidade e a
cor em impulsos nervosos que
chegam ao cérebro e produzem a percepção da imagem.
(CAMARGO, 2006, p. 106)
O corpo ao se movimentar no
espaço cênico altera a absorção da
luz, proporcionando o efeito de luz
e sombra. Os múltiplos movimentos do ator possibilitam ampliar a
percepção do espectador, pois ele
pode tanto se deter no roteiro, como
também, pode se deixar levar por
outra leitura; a leitura corporal, a
qual a luz representa um fluxo que
troca energia com a cena; a cena fica
muito mais viva, o texto se torna
infinito, a partir da união do corpo
do ator e da luz.
Sobre a abertura da
minissérie:
A abertura da primeira jornada de Hoje é dia de Maria foi
desenvolvida, utilizando várias técnicas de animação. Uma abertura
que revelava os acontecimentos da
história, por meio, de pequenos
detalhes, como cenários, personagens principais e acontecimentos

marcantes. Houve uma mescla entre
diferentes materiais, como, o papel,
a computação gráfica 3D, como
também, o uso de cenários em
tamanho e proporções reduzidos,
que utilizavam elementos reaproveitados, como, galhos de árvores,
a ráfia (tecido de cor neutra e natural), fitas de seda coloridas, rosas em
miniaturas, entre outros elementos,
que representavam a essência da
história. Já na abertura da segunda
jornada, foram utilizados os mesmos procedimentos, como, um
resumo do roteiro em animação,
para resgatar o espectador para
dentro da trama do realismo fantástico, foi um convite para se perder
no mundo dos contos maravilhosos.
Sobre a trilha sonora
As cantigas que fizeram parte
da primeira jornada são de cunho
nacionalista, selecionadas da obra
de Villa-Lobos, entre outros. São
canções que “pegavam o espectador pela mão” e os convidavam a
dançar, a se emocionar, como, por
exemplo, estas canções presentes no
roteiro da minissérie.
(Hoje é dia de Maria, primeira jornada, No Sol Latente cena 18, p. 29).
Cena 18
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Casa do sítio / Frente /Exterior /Manhãzinha
Maria (canta)
Olha a rosa amarela
Rosa
Tão bonita e tão bela
Rosa
Iaiá, meu lenço, ô Iaiá
Para me enxugar, ô Iaiá
Que esta despedida, ô Iaiá
Já me faz chorar, ô Iaiá...
(Rosa amarela, Heitor
Villa-Lobos)
(Hoje é dia de Maria, primeira jornada, No País do sol a
Pino - cena 1, p. 55)
Cena 1
Estrada /Exterior/ Manhãzinha Maria (canta)
Constança, meu bem
Constança
Constante sempre serei
Constante até a morte
Constante eu morrerei
(Constante – Heitor
Villa-Lobos)
(Hoje é dia de Maria, primeira jornada, No País do sol a
Pino - cena 7, p. 69)
Cena 7
Campo imenso e sem fim /
Exterior/ Dia
Pai (canta)

Deixa a cidade formosa
morena
Volta pro ameno e doce
sertão
Beber a água da fonte que
canta
Que se levanta no meio do
cão
Se tu nasceste cabocla
cheirosa
Buscando o gozo do seio da
terra
Volta pra vida serena da
roça
Daquela palhoça do alto
da serra E a fonte a cantar, chuá,
chuá...
E as águas a correr, chuê,
chuê...
Parece que alguém que cheio
de mágoa
Deixaste quem há de dizer
que a saudade No meio das águas
rolando também.
(Chuá, chuá, Pedro de Sá
Pereira e Ari Pavão).
Na segunda jornada da
minissérie, a música torna-se parte
integrante da narrativa. Diálogos e
passagens de cenas foram desenvolvidos como canções e ao mesmo
tempo, em que a narrativa avançou, os cenários mudaram, as ações

mudaram, a atmosfera mudou. A
música foi a linha condutora de
cada ação dramática, como, por
exemplo, estas três canções, que
fizeram parte da segunda jornada,
e marcaram pontos importantes
na minissérie: Vai, Maria, Vem;
Balada dos Três Palitos; O Desertor
(composições de Tim Rescala/ Luís
Alberto de Abreu / Luiz Fernando
Carvalho).
A primeira canção foi o mote
de quando Maria foi chamada pelas
águas; a segunda foi quando ela se
perdeu na cidade e pôr fim a terceira foi o grito de deserção do soldado desiludido com a guerra. A
responsabilidade pela organização
e composição da trilha sonora, tanto
da primeira, quanto da segunda jornada da minissérie, coube ao maestro Tim Rescala. Em seu depoimento7, o maestro conta como foi
instituído o som e os sonhos de
Maria, por meio da música.
Segundo Rescala, a música
incidental e a cantada foram compostas, a partir, de referências à
música brasileira com um destaque para a obra de Heitor Villa-Lobos. Foram mais de duas horas
de música desenvolvida, tanto no
âmbito popular, quanto no âmbito
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erudito ou folclórico.
Na segunda jornada, o maestro relata que a música se ampliou
e o canto passou a ter um destaque
na minissérie, com referências às
canções teatrais de Berthold Brecht e Kurt Weill, — o diretor Luiz
Fernando Carvalho, elaborou um
texto cantado, ora distanciado criticamente da ação, ora ilustrando-o.
Tim Rescala destaca que
a música muitas vezes assumiu a
tarefa de contar a história, pois
seguiu um percurso da narrativa,
possibilitando vários universos
sonoros, e assim, trabalhando em
conjunto com a caracterização dos
cenários, e da ação das personagens,
este universo sonoro passou pela
música medieval até o rock, sem
perder a característica teatral e sua
brasilidade.
Então, na primeira jornada de
Hoje é dia de Maria, conhecemos o
mundo de Maria através da cenografia e de seus elementos constituintes. Uma história que buscou a
cultura popular, tanto no cenário,
como nas canções. Uma jornada
que teve a variabilidade de manifestações de culturas diversas, como,
por exemplo, a cultura indígena,
a cultura negra, a cultura turca, a

cultura portuguesa, a cultura cigana televisiva:
e sem esquecer-se da cultura brasiLFC – A referência
leira, mas especificamente, a cultura
maior, e certamente a que
sertaneja.
devemos nos agarrar diariaNa sequência, percebemos
mente, é a vida. Não há nada
que, as inspirações permaneceram
que possa nos interessar mais
as mesmas, Silvio Romero, Câmara
do que a vida. Tudo começa e
Cascudo, Candido Portinari, Guitermina com a experiência de
marães Rosa, a história da arte até
estarmos vivos, com os nossos
a década de 40 do século passado.
sentidos e as nossas observaUm enorme contingente de artistas
ções sobre este mundo que
plásticos foi chamado para a confecnos cerca, depois, bem depois,
ção dos elementos de cena. Houve
aparecem nossos “guias” artísa tentativa de continuar com a narticos, que nos orientam e nos
rativa, mas em um universo comajudam a alinhar os olhares
pletamente diferente, o universo da
de todo o grupo de criadocidade.
res. Mas a linguagem é a vida.
Luiz Fernando Carvalho
Tudo o que você viu, leu,
revelou que foi fundamental mosouviu, viveu e sentiu desde
trar as novas facetas da sombra,
que nasceu – ou muito antes,
agora projetadas e facilmente idensabe-se lá – até o momento
tificáveis no cotidiano de cada
em que vamos rodar as cenas:
espectador, como, o consumismo, as
vida.
guerras, as explorações de menores,
Ou ainda:
a opressão que o feminino sofre de
LFC - Estamos trababaixo do jugo das novas leis de merlhando impulsionados pelo
cado. Nesta segunda jornada foram
prazer de estarmos todos junusados elementos de várias linguatos novamente, não apenas os
gens, como: o teatro, o cinema, a
atores, mas grande parte da
animação, a música e as artes plásequipe técnica e artística. O
ticas. O diretor relatou como foi
desafio maior seria a tentativa
conciliar essas diferentes expresde continuarmos a sonhar.
sões artísticas numa minissérie
Vivemos todos costurando
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nossas asas, nossas precárias
máquinas voadoras, costurando nossos sonhos. Como
eternos Ìcaros, tentamos voar
alto; mas como eternas Penélopes, tecemos e desmanchamos bordados. E esta é a sorte
de alguns poucos. Isto nos
alimenta e nos impede de nos
tornarmos trágicos
Sísifos.
Considerações finais
A minissérie Hoje é dia de
Maria produzida pela TV Globo, e
exibida em 2005, foi escolhida para
demonstrar o desenvolvimento da
poética da cena, com um destaque
especial para o uso da cenografia e
seus elementos constituintes.
A minissérie conseguiu mostrar a poesia cênica, por meio da
cenografia, a qual atribuiu significados imprescindíveis para a evolução da cena, pois o uso de um
espaço não convencional, como o
domo, os figurinos feitos de papel,
fez com que, a história encantasse o
espectador e a crítica.
A trilha sonora composta
de canções tipicamente brasileira
foi outro elemento muito bem

explorado na segunda fase. Ao se
tornar parte integrante da narrativa, fez surgir no imaginário coletivo dos adultos a sensação de estar
revivendo a infância, tema chave da
história.
A cenografia conseguiu atrair
a atenção e a emoção do espectador sem que tivesse a pretensão
de reproduzir a realidade. De um
modo geral, podemos dizer que a
cenografia tem uma função altamente significante na comunicação visual, pois tanto no teatro, no
cinema e na TV, o papel da cenografia não se restringe à função
decorativa de um espaço, mas sim
constrói a ação em conjunto com o
autor, com o diretor e com os atores,
com a luz, com a trilha sonora, com
a palavra-cantada e com os efeitos
especiais. Segundo Cardoso:

elemento comunicacional.
Ela não deve se contentar em
comunicar qualquer coisa.
Existe uma mensagem específica a ser comunicada, e é
justamente essa mensagem
que interessa ao espectador.
(CARDOSO. 2006, p. 22)
Portanto, cenografia é uma
evolução da estética cênica que
estabelece uma transformação
profunda da compreensão de textos, roteiros e, sobretudo ela é fundamental na representação cênica,
pois fornece ao objeto sem autonomia uma forma e ao mesmo tempo
um sentido e uma existência. Seu
significado está contido dentro de
um conjunto de elementos, como
os materiais, as formas e um conjunto de emoções, que são também de fundamental importância
para o sucesso de uma compreenA questão principal é são pessoal. Esta compreensão é a
que o cenário é parte inte- chave, e a garantia da liberdade do
grante da cenografia e deve senso crítico-interpretativo de cada
comunicar alguma coisa que espectador.
esteja imbricada entre as falas
do texto, ou seja, alguma coisa
que todos os outros elemenReferências:
tos da cena buscam comuniANCHIETA, José. A imporcar (...) não é suficiente que tância da Cenografia. Catálogo da
o cenário se coloque como exposição: Cenografia um novo
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Entrevista com o diretor Luiz
Fernando Carvalho:
Entrevista retirada do livreto
de Hoje é dia de Maria. Da obra de
Carlos Alberto Soffredini. Escrito
por Luís Alberto de Abreu e Luiz
Fernando Carvalho. Direção Luiz
Fernando Carvalho. Globo Marcas,
2006.
Minissérie:

Hoje é dia de Maria. Da obra
de Carlos Alberto Soffredini. Escrito
por Luís Alberto de
Abreu e Luiz Fernando Carvalho. Direção Luiz Fernando Carvalho. Apresentando Carolina
Oliveira, Letícia Sabatella,
Rodrigo Santoro, Stenio Garcia,
Osmar Prado e Fernanda Montenegro como Madrasta. Globo Marcas DVD, 2006. 3 discos (9h26min).
Primeira e Segunda jornada.
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ABREU, Luís, A; CARVALHO, Luiz, F; [baseado na obra de
SOFFREDINI, Carlos Alberto. Hoje
é dia de Maria, roteiro da 1º e 2º
Jornada: São Paulo: Editora Globo,
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RESCALA, Tim. Trilha
sonora de Hoje é dia de Maria 2.
Manaus: Som livre, 7891430000721.
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Publicação Online- Internet:
Hoje é dia de Maria http://hojeediademaria.globo.com/Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203542,00.
Acesso em 18/08/08.

NOTAS:
1. Da obra de Carlos Alberto
Soffredini; adaptação e roteiro
escrito por Luís Alberto de Abreu
e Luiz Fernando de Carvalho, com
direção de Luiz Fernando de Carvalho. Minissérie composta por
duas jornadas: a primeira jornada
com oito capítulos estreou na Rede
Globo de Televisão em 11/01/2005
e a segunda jornada com cinco capítulos estreou em 11/10/2005.
2. O Rock in Rio é um festival
de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina
em 1985, sendo, desde sua criação,
reconhecidamente, o maior festival
musical do planeta. Foi originalmente organizado no Rio de Janeiro,
de onde vem o nome. Tornou-se um
evento de repercussão a nível mundial e, em 2004, teve a sua primeira
edição fora do Brasil em Lisboa,
Portugal. Disponível em: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Rock_in_Rio.
Acesso em 12/10/2018.
3. Viagem, caminhada. Disponível em: http://michaelis.uol.
com.br/busca?id=YkRz7. Acesso
em 12/10/2018
4. Entrevista presente no
livro que compõem o box de DVDs
da minissérie Hoje é dia de Maria,
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2005.

5. No teatro caixa-preta é
uma inovação de linguagem cênica
que data da década de 1960-1970
caracterizada por possuir um
espaço cênico básico retangular
com paredes pintadas de preto.
Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Teatro_caixa-preta. Acesso
em 12/10/2018
6. Entrevista presente no
livro que compõem o box de DVDs
da minissérie Hoje é dia de Maria,
2005.
7. Depoimento presente no
encarte do DVD de canções da
minissérie Hoje é dia de Maria,
2005.
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ECOS POSITIVISTAS: COMO ANÁLISES
ECONÔMICAS NÃO CONTEMPLAM AS
SUBJETIVIDADES
GABRIEL RAMIRES AUGUSTI

Resumo:
Este artigo tem como objetivo
criticar os dois primeiros tópicos
do capítulo um do livro A crise de
2008 e a economia da depressão, de
Paul Krugman, tradução de Afonso
Serra, editora Elsevier. Não havendo
a intenção de atacar a imagem de
outrem ou de diminuir a importância das ciências econômicas,
mas demonstrar a necessidade de
uma avaliação mais ampla e menos
determinista do olhar econômico,
que as vezes pode ser incompleto
ou esvaziado com a falta da inserção da economia fora do contexto
cultural e social. Krugman, ganhador do Nobel de economia, deixa
lacunas que poderia ser explicada
através de uma ótica historiográfica
existencialista.
Palavras-chaves: marxismo;
crise econômica; cultura; positivismo; décadence; existencialismo.

F

acilmente poderíamos escrever
a história de uma
perspectiva econômica, há muitos acadêmicos, que o fazem, Karl
Marx é um deles, e o faz muito bem.
Entretanto ele não é uma “metodologia” que devamos seguir à risca,
como muitos de seus predecessores
(autodenominados “marxistas”) o
fazem, transformando-o ao que
Nietzsche denomina de “Chandala”,
um ser intocável, impuro.
Desmistificando este processo, no qual também será o cerne
da questão a ser discutida sobre o
texto, poderemos qualificar que a
economia não é a única forma de
se avaliar o mundo e suas subjetividades, mas não menos importante, porém também não podemos entendê-la como um único
fator dominante. O cerne para o
entendimento da economia está, de
forma categórica, na cultura, que se
expressa na forma de décadence1.
Esta “décadence”, tem na
origem da cultura ocidental com
o culto á ídolos, especialmente
ligado ás religiões abraâmicas. O
desenvolvimento social, político e
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econômico, seguindo esta perspectiva existencialista, está atrelado ao
apagamento das subjetividades em
torno de uma figura messiânica que
se altera de tempos em tempos para
se manter em “harmonia”, controlando assim os ritos e tipos de pensamentos, chandalas e até mesmo
quem é considerado humano ou
não.
Seguindo esta linha, o Krugman trata do capitalismo seguindo
um determinismo econômico, o que
é um erro, modesto, mas contina
sendo um erro. Ele acredita que os
“ciclos econômicos” tem ação direta
através da “produção”, do “consumo”,
“mercado” e que os “ciclos econômicos” são o que movimentam as
“crises”, que para ele estas “crises”
têm origem somente na economia,
ou seja, tudo no mundo é movimentado pelo sistema “capitalista”.
De fato, é um sistema hegemônico,
e que detêm a maior influência de
nossas ações, tanto na vida econômica quanto nas questões da nossa
subjetividade, mas como se justifica
a fé neste sistema? Mesmo com ele
falhando, gerando crises, como o
próprio Krugman diz, ele se mantém hegemônico. Não há algo no
centro disto para se justificar uma

“fé” no “Chandala Capitalismo”?
“O principal problema foi
resolvido”
A introdução do capítulo 1
é datado da análise do discurso de
Robert Lucas, que alega ao “amansamento” das crises econômicas,
assim como o argumento de “atenuação dos meneios do crescimento
econômico” (p.9). Sempre colocando em pauta a questão econômica e de forma categórica.
E as notícias econômicas relativamente tranquilizantes agora eram parte
de contexto político que estimulava o otimismo: o mundo
parecia mais propenso às economias de mercado que em
qualquer época dos últimos
90 anos. (p.10)

as pessoas acreditarem nisso? Não é
preciso uma construção social para
afirmar uma ideologia? Ou capitalismo é também um chandala onipotente até mesmo para Krugman?
Um ídolo inquestionável torna-se
objeto de veneração em uma sociedade, e até mesmo é mal interpretado para justificar sua própria existência. Seguimos:
[...] o fato político
fundamental da década de
1990: o colapso do socialismo, não só como ideologia dominante, mas também
como ideia capaz de influenciar o raciocínio.
No entanto, todos
se apercebiam de que algo
mudara, e esse “algo” era o
colapso da União Soviética.
(p. 11)

Em quais circunstâncias
neste final de parágrafo podemos
avaliar que Krugman pode afirmar essa “tranquilização” dos “ânimos” sem ter a influência da subjetividade das ideologias de época?
Obviamente, ele colocará em pauta
a questão da queda da URSS, supostos “mercados em ascensão”. Mas
quais as narrativas impostas para

Aqui novamente, vemos a
aplicação da “economização” e simplificação do materialismo histórico, o socialismo caiu por motivos
econômicos, mas qual a subjetividade disso por detrás das ideologias das pessoas? A Rússia Czarista
era majoritariamente ortodoxa, o
que aconteceu com estes ortodoxos quando a revolução socialista
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eclodiu? Qual o impacto dos ortodoxos dentro do sistema econômico socialista? Eles eram a favor?
Krugman afirma categoricamente
que: “ninguém realmente compreende o que aconteceu com o regime
soviético”, pois não estão avaliando
corretamente a subjetividade das
culturas, especialmente as religiões. A falta de utilização de fontes
históricas, tanto da avaliação social,
quanto das manifestações ideológicas da sociedade compromete uma
compreensão completa do objeto a
ser investigado.
Por que observar a questão
“religião” quando se trata de uma
análise completa de um determinado evento? Não é qualquer religião que devemos fazer isso, quando
se trata de análise do mundo ocidental, ou melhor, do mundo abraâmico, as religiões cristãs, judaicas e
muçulmanas, são a base cultural do
desenvolvimento social, econômico
e político. Ao contrário do pensamento de Krugman, que parte de
Marx, a base do ocidente não é o
capital, como se constrói, mas de
suas expressões culturais, através da religião. O Homem branco
europeu, saía ás cruzadas na idade
média em busca de redenção divina

(Le Goff, 1964), por adoração á seu
Javé, não por acúmulo de capital.
Assim como o homem português
que saía da Europa com espírito
cruzadista (da Cunha, 1998) de
levar sua religião para outras terras,
eram as ideologias de suas épocas.
O avanço do sistema capitalista se
deu pela vontade dos católicos, que
por interesse, se apoiaram na questão religiosa (O’Gorman, 2008), e
expandiram seu poder através do
capital pelas Américas e Ásia. Não
considerar estas questões, é desconsiderar a origem e os fundamentos
do capitalismo, que é abraâmico.
A oposição ao capitalismo
não foi muito longe, Krugman
aponta que “ a verdade é que a
oposição ao capitalismo perdeu o
ímpeto”, “expurgos e gulags, a Rússia
continuou tão atrasada e corrupta”,
afirmando a narrativa anti-socialismo dentro do capitalismo, afirmando que não há “alternativa plausível”(p. 14). Não é função de um
cientista ofertar soluções para os
problemas pre-existentes, mas sim
analisa-los, sem cair no positivismo
científico, porém este determinismo
fatalista de Krugman passa longe
das subjetividades, e deixa pontos
inacabados, e um tanto positivista

como veremos a seguir:
“as recessões são, de
fato, fenômenos muito peculiares. Pois, durante os períodos de prostração econômica,
principalmente nas situações
mais graves, a oferta aparece
em todos os lugares, enquanto
a demanda desaparece de
todos os lugares. Há trabalhadores dispostos, mas não
empregos suficientes;” (p. 16)
Estes “fenômenos peculiares”, que não fazem parte de uma
ordem econômica, e sim de uma
estrutura ideológica, para se justificar o sofrimento alheio em cima de
uma ordem de “superação social”,
ou “higienização social”, a conquista
do outro está ligada ao extermínio
daqueles considerados “fracos”
pelas religiões abraâmicas. São
entidades que necessitam da eterna
expansão, interminável expansão,
que é o mesmo aplicado no capitalismo, pois tem a mesma origem
judaica. Como Krugman pensa
que o capitalismo gira em torno de
crises, mas na verdade a crise não
é de ordem econômica, ela é cultural, moral, religiosa, por isso os
constantes mal-estar, insatisfação,
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baixa produtividade, baixa procura
do “capital”. Com o fim das religiões abraâmicas, haverá automaticamente o fim do capitalismo.
Retomando á questão da
URSS, como a união se dissolveu
em 1991, sendo um Estado Ateu,
da noite para o dia, viu sua economia retomar para os patamares
capitalista, jogando milhões de
pessoas para a miséria? Porque os
dirigentes e a própria população
ainda seguiam os preceitos da décadence, não houve o abandono das
práticas abraâmicas, por isso houve
o retorno do capitalismo. Nunca
houve resistência anticapitalista
somente antiliberal.
A Fé no dinheiro
No que se refere ao dinheiro,
Krugman utiliza do exemplo das
cooperativas de baby-sitters e sua
economia interna de cupons. De
fato, sua alegoria faz um bom exemplo de como o capital funciona, mas
faltou-lhe explorar o que, dentro do
marxismo, poderíamos chamar de
“fetichização”, ou no campo existencialista, os ídolos (Nietzsche,1888),
que tem como origem na construção das figuras filosóficas e messiânicas das religiões. O dinheiro
segue como um substituto em cima

disso, se avaliarmos as “espécies” de
ídolos.
Com a morte de deus (Nietzsche, 1883), o ser humano não
precisou mais buscar justificativas metafísicas para se utilizar dos
ídolos, mas sim as materiais. E do
material, se surge o chamado “acúmulo de capital” (Marx, 1867), que
em linhas gerais significou o primeiro passo para o estágio do terceiro2 em que seria o estágio final,
capitalismo. Mas há um erro positivista nessa linha de raciocínio, não
negando a problemática do que é o
capitalismo, mas sua origem, que
vem das religiões abraâmicas, que
sofrem o mesmo processo materialista, e pior, foca-se em uma síntese
da vida após a morte (Nietzsche,
1895), desfocando-se da vida real,
e criando ídolos para se justificar
as atrocidades. Sendo assim, não
é um processo evolutivo do ruim
para o melhor, ou do melhor para
o ruim, mas sim um processo de
décadence, os dinares são a décadence. Para observarmos isso, basta
questionar: como a humanidade
saltou, em menos de 50 anos, de um
regime que buscava o bem-estar do
trabalhador3, para ‘ganhar dinheiro’

com vídeos do youtube? Quem vai
plantar o arroz e o feijão no futuro?
Neo-escravos Marcianos?
A origem dos dinares foi
para se facilitar os escambos da
idade média, mas se tornaram o
grande ídolo “tradicional” de todas
as sociedades, com a mais simples
das palavras para descrever: fé.
Somente na crença de que o dinar
é dinheiro, e que o dinar tem seu
valor, que as pessoas utilizam. No
restante, as religiões são variadas,
pelas subjetividades, mas a universal, em contraposição aos verdadeiros universais4, é o dinar, que segue
o mesmo preceito de fé de todas as
outras religiões, culto á ídolos, culto
á décadence.
Para Paul Krugman, quando
se relaciona a questão do dinheiro,
não é somente pela moeda de troca,
ou a construção de uma economia e
a solidificação simplória de economia, é uma questão cultura, e negar
isso, ao ver desta análise, é positivista, pois traz a alusão de uma
história factual sem a observação
das subjetividades e a inserção da
“economia” em uma sociedade com
conceitos, construções sociais, crenças e fé. Há muito o que se explorar
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na fé alheia para entendermos os
acontecimentos e as justificativas
das ações. Não é “porque o mercado manda”, mas o que as pessoas
creem ser o certo e errado que faz
o “mercado ser mandado”. A subjetividade do “mercado” é de carne e
osso, essa é a diferença de enxergar
dos marxistas para os existencialistas, o humano que é responsável
pelas ações, e não as entidades ideológicas ou divinas.
Conclusão
Ser economista, historiador
ou sociólogo, não impede de trabalhar as questões humanas. O grande
problema é balancear os objetos de
estudos e a própria humanidade
e suas subjetividades. Reconhecer que as instituições, os ídolos
e as construções sociais são feitas
por humanos, é fundamental para
evitar reproduções de “verdades
únicas” ou “inverdades incontestáveis” sobre a história ou até sob as
análises científicas. Abandonar os
ecos do positivismo e combatê-los
é fundamental para continuarmos
com o combate da anti-ciência.
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“Da então exportação de
couro à atual de carnes, quatro séculos se passaram, mantida a mesma
lógica mercantil, agora sobre fundamentos capitalistas: uma produção
exportadora com base na grande
exploração de terras, desmatando-as, empobrecendo-as, até mesmo
esgotando-as, pela monocultura;
mantendo, igualmente, o constante
enfrentamento genocida às nações
indígenas“

N

[Fotografia: site Itaporanga]

essa última
semana ficamos sabendo
que a média
do consumo
anual de carne bovina entre os
brasileiros deve cair, neste ano,
ao menor índice dos últimos 26
anos. Em 2006, chegamos à mais
alta média anual: quase 43 kg anuais por pessoa. Nos últimos quatro anos, um processo de drástica
descida: em 2018, quase 34 kg; em
2019, um pouco mais de 30 kg; em
2020 e 2021, menos de 28 kg; e a
previsão é que, em 2022, caia ainda
mais, para cerca de 24 kg. Insista-se,

é a média. Há um
grupo menor de
pessoas que continua a comer, em
quantidade e qualidade, muito acima
dessa média, e um
grupo maior, diria
mesmo, a maioria, para quem o
consumo de carne
diminuiu para baixo
desses índices, e até
mesmo desapareceu
por completo.
De cara, é um
dado que compõe o
processo de empobre c i m e nt o e m
massa dos últimos
anos. De acordo
com os resultados
do 2º Inquérito
Na c i on a l s obre
Insegurança Alimentar no Contexto
da Pandemia da Covid-19 no Brasil,
“a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar grave,
ou seja, passando fome, quase
dobrou em menos de dois anos”.
Em dados crus: “Esse contexto [de
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alimentar (tecnicamente: em níveis
grave, moderado
e leve), a situação
chega a abarcar
“125,2 milhões de
pessoas, [que] convivem com algum
grau de insegurança
a l i m e nt ar, a l go
que corresponde a
58,7% da população
brasileira”.
Em outras
palavras, e num
parágrafo à parte:
Quase 60% da
população brasileira
não tem garantidos,
de modo estável, sua
alimentação.

insegurança alimentar grave] afeta
diretamente 33,1 milhões de brasileiros, o equivalente a 15,5% da
população, 14 milhões a mais de
pessoas passando fome na comparação com o primeiro levantamento

Se tomarmos
só os últimos dois
anos, aumentou
mais,
proporcionalrealizado em 2020”.
mente, o número dos que se enconEsses são os índices dos que, tram em situação de insegurança
literalmente, e não metaforica- alimentar grave (mais 73%) do
mente, estão passando fome. Num que diminuiu o consumo de carne
sentido mais amplo de insegurança bovina (menos 16%). O motivo é
óbvio: já então comer carne não era
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para todos, daí ser possível aumentar a quantidade dos que passam
fome numa proporção maior à
queda do consumo de carne. Em
outras palavras, esses dados sobre
o aumento da insegurança alimentar são superiores aos da diminuição do consumo de carne, alimento
sempre de difícil acesso para as
camadas mais pobres da população,
mesmo nos períodos de altas taxas
de emprego e aumento do poder de
compras do salário mínimo. (Para
muitos, o famoso “churrasquinho
do domingo” já era mesmo um…
churrasquinho! E não era todo
domingo).
Melhor forma para se averiguar esse quadro de empobrecimento é se perguntar pelo número
de trabalhadores que vivem atualmente de até 1 salário mínimo
(hoje, o maior contingente entre
os trabalhadores) e qual o percentual que a cesta básica toma de seu
ganho.
Comecemos pelo número
de trabalhadores que percebem
até 1 salário mínimo: de março de
2019 para cá, este número aumentou de cerca de 27 milhões para

33,8 milhões (34% dos trabalhadores); no mesmo período, caiu
bruscamente o número dos que
ganham acima de 2 salários mínimos (de cerca de 35 milhões para
26 milhões), diminuindo também
fortemente o dos que ganham entre
1 e 2 salários mínimos (de quase 34
milhões para 31 milhões).
O aumento do desemprego
nos últimos anos talvez explique a
capacidade do capital em impor tão
baixas faixas salariais. Como todos
sabemos, uma das funções econômicas tradicionais do desemprego
na economia capitalista é justamente pressionar os salários para
baixo. Ora, mas espera-se também
que a maior busca por mão-de-obra
pelo capital eleve os salários oferecidos, e não é o que, pelo menos até
agora, está acontecendo: a diminuição da quantidade de desempregados, que, de 14,7 milhões em janeiro
de 2021, chegou a 11,3 milhões em
abril de 2022, está acontecendo
junto com essa baixa salarial.

aquisição da cesta básica ocupa uma
maior proporção do salário mínimo.
Até 2018 (e desde 2012), o consumo
da cesta básica mobilizava cerca de
40% do salário mínimo; em junho
deste ano, essa proporção chegou a
55% do salário mínimo. Em outras
palavras, não apenas aumentou o
contingente dos trabalhadores que
ganham até 1 salário mínimo, diminuindo os que ganham entre 1 e 2
s.m. e os que ganham acima de 2
s.m., mas passou a ser preciso usar
uma maior parte do salário mínimo
para se comprar o mesmo que se
comprava antes (o que significa
dizer que os salários menores compram menos do que compravam).

os índices de aumento da pobreza
e da ampliação da insegurança
alimentar, não significa, contudo,
uma queda nas vendas, pois essas
se realizam em grande parte no
mercado externo. “No primeiro
semestre deste ano, a exportação de carne bovina cresceu 52%
em receita [friso: em receita] em
comparação com igual período de
2021. De janeiro a junho deste ano,
o faturamento com as vendas chegou a US$ 6,2 bilhões, ante US$ 4,08
bilhões no mesmo período do ano
passado. Em volume, o aumento foi
de 21,5%, passando de 874 mil toneladas em 2021 para 1,06 milhão de
toneladas até junho deste ano”.

Essa talvez seja uma das
explicações para o aumento da
insegurança alimentar também em
níveis moderado e leve, já que não
apenas aumentou o número dos
que ganham nominalmente menos
(incluindo os que ganham menos
de meio salário mínimo: estes são
cerca de 75 milhões), enquanto,
além disso, realmente se compra
menos com R$ 1.212,00.

Retenhamos esse dado: entre
janeiro e junho desse ano, o criadores brasileiros exportaram mais de 1
milhão de toneladas (isto é, mais de
1 bilhão de kilos de carne bovina).

Os capitalistas brasileiros
possuem o maior rebanho comercial de gado bovino do mundo (o
segundo em quantitativo absoluto,
Mais grave ainda é a resposta
sendo a Índia o primeiro, embora
ao segundo quesito: enquanto
não comercial). São cerca de 210
aumenta o contingente de trabalhaA diminuição da compra milhões de cabeças, das quais
dores que ganham até R$ 1.212,00, a interna da carne bovina, se compõe cerca de 40 milhões são abatidas
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anualmente (nessas 40 milhões de
cabeça abatidas, inclui 1 milhão
de toneladas de carne exportada).
Em números, informa a Embrapa
em seu site: “A exportação de carne
bovina já representa 3% das exportações brasileiras e um faturamento
de 6 bilhões de reais. Representa 6%
do Produto Interno Bruto (PIB) ou
30% do PIB do Agronegócio, com
um movimento superior a 400
bilhões de reais, que aumentou em
quase 45% nos últimos 5 anos”.
Ainda que represente apenas 3% das exportações brasileiras, a carne bovina expressa bem a
lógica dessa pauta de exportações.
Em 2021, a carne bovina foi o 5º
produto no ranking das exportações do Brasil (com valor de R$
7,4 bilhões), atrás de minério de
ferro, soja, óleos brutos de petróleo
e açúcares e melaço, mas estando
na frente, em valores de venda, aos
produtos manufaturados (da indústria de transformação). Facilmente
visível, as exportações brasileiras
são todo baseadas na oferta de
produtos primários, bem secundariamente os manufaturados, cujos
valores chegaram a apenas R$ 6,4
bilhões; e só com os primeiros sete

itens, oriundos de extração mineral,
agricultura e pecuária, obtiveram-se R$ 136 bilhões. Se somarmos os
valores dos dez principais produtos
da pauta brasileira de exportações
(R$ 155 bilhões), os produtos industrializados representam em receita
apenas 5% deles.
Mais do que da “nossa” pauta
de exportações, a situação da carne
bovina brasileira expressa a lógica
do mercado mundial e do lugar que,
nele, ocupa a economia brasileira.
Este lugar, os dados não deixam
espaço para dúvidas, é dado pela
lógica do “sistema colonial” (no
sentido do Caio Prado Junior): dele
participamos como vendedores de
produtos primários, semimanufaturados e manufaturados. Se isolarmos só os produtos de indústria
de transformação, importamos
em valor (R$ 8,9 bi) mais do que
exportamos (R$ 6,4 bi); mas àqueles
valores devemos ainda somar os de
produtos como adubos e fertilizantes (R$ 13,4 bi), medicamentos e
produtos farmacêuticos (R$ 7,3 bi),
válvulas e tubos termiônicas (R$ 7,1
bi), equipamentos de telecomunicações (R$ 7,0 bi), partes e acessórios
de automóveis (R$ 6,7 bi), motores
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e máquinas não elétricos (R$ 3,8 bi)
etc., cujos valores, em sua maioria,
superam em muito os valores atraídos com a exportação de produtos
manufaturados.
Exportamos poucos produtos manufaturados (da indústria de
transformação), sendo maior parte
de nossas exportações os produtos
primários, enquanto importamos
produtos industriais e de tecnologia.
Olhada assim a situação, há quem
poderia ainda alimentar novas
aspirações industrializantes, sob a
tese de que um novo surto industrial tornaria a economia brasileira
mais uma vez contemporânea das
“nações industriais”. Mas a situação apresentada é ainda apenas
aparente, pois ignora a função produtiva dos produtos importados.
Por exemplo, tomemos os componentes eletrônicos (válvulas e tubos
termiônicas), necessários à montagem aqui de aparelhos eletrônicos,
equipamentos de telecomunicação
(para produção de aparelhos e funcionamento de serviços de telefonia,
internet etc.) e partes e acessórios de
automóveis. São produtos importados porque – é óbvio – não se
fabricam aqui ou porque no Brasil

não há parque industrial com capacidade tecnológica para isso ou, o
que termina na mesma, sai mais
barato importar do que produzir
cá. São produtos mais elaborados,
mais sofisticados, que agregam mais
valor.
As empresas que aqui operam
e o mercado consumidor que aqui
se constitui são dependentes das
importações desses bens, cuja produção se encontra em poucos lugares e em mãos de poucas empresas.
Em outras palavras, grande parte da
indústria brasileira é, literalmente,
de montadoras, indústrias que produzem elementos menos elaborados tecnologicamente e que, para a
montagem de seus produtos finais,
importam peças cuja produção
exige capacidade produtiva mais
desenvolvida em tecnologia.
Mas, além desses, estão os
bens de capital. Na lista acima:
equipamentos de telecomunicações, motores e máquinas não elétricos. São meios de produção, sem
os quais os produtos de consumo,
dirigidos ao mercado interno ou
para exportação, não podem ser
produzidos. Nas condições da atual

revolução científico-tecnológica,
toda a competitividade (capacidade
de concorrer) no mercado mundial
das empresas atuantes no Brasil
depende do uso desses (e outros)
bens de capital.
Se se tem em vista a centralidade que as transformações tecnológicas (química fina, micro-eletrônica etc.) têm operado não apenas
nas estruturas produtivas, mas, em
decorrência, na própria estrutura do
mercado mundial, não pode haver
dúvida de que a economia brasileira
reafirma, nas atuais condições, uma
certa lógica “colonial” em sua relação com a economia mundial. Uma
das manifestações dessa lógica é o
processo de desindustrialização da
economia brasileira: essa presença
pequena dos produtos manufaturados na pauta brasileira de exportações expressa mais ou menos uma
situação da indústria também na
economia nacional, em seu PIB.
Entre 1947 e 1985, essa participação
avançou, com pequenos sobe-e-cai,
de 20% para 36%. De 1985 para cá,
quando se ampliaram os impactos
produtivos e de mercado da terceira
revolução industrial, essa participação, com mais descidas do que
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subidas, voltou a patamares abaixo
dos de 1947. Em 10 anos, entre 2011
e 2021, essa participação baixou 5
pontos percentuais: de 23,1% (2011)
a 18,9% (2021).
Mas seria um engano considerar que aquela referida dependência de importação de bens de
capital é devido à nossa desindustrialização: a lógica é inversa.
Durante muito tempo, pelo menos
desde o final do século XIX, quando
o aumento do preço do café no mercado mundial criou as condições
de um novo surto industrial (após
aquele possibilitado pelo fim do
tráfico de escravos nos anos 185060), a substituição de importação de
bens manufaturados para consumo
interno (que passaram então a ser
produzidos aqui mesmo) se baseou
tecnologicamente na importação de
bens de capital (máquinas, fontes
de energia etc.). Essa lógica “colonial” não desaparece nem quando
tratores, máquinas etc. passam a
ser produzidos aqui (anos 19501970), e se aprofunda fortemente
nas condições da terceira revolução
industrial, quando ganha centralidade bens de capital de alta tecnologia, e que nos situou, parece que

definitivamente, em outra idade da europeus), mas de reafirmação do
história da indústria, a da segunda lugar da economia brasileira na
revolução.
divisão internacional do trabalho e
consequente reprimarização dessa
Por isso, um novo ciclo de economia no contexto da revolução
industrialização não superaria a científico-tecnológica. É aqui que
subalternidade econômica da eco- encontramos a carne bovina – ou
nomia brasileira na economia mun- melhor, é nesse contexto que podedial, apenas alteraria os termos da mos compreender seu lugar na ecodependência (maior produção e nomia brasileira, no PIB brasileiro,
exportação de produtos industria- na pauta brasileira de exportações.
lizados, maior importação de bens É um produto de exportação típico
de capital tecnologicamente desen- de uma economia que, passadas as
volvidos, coisa que, aliás, foi vivido décadas de entusiasmo industrial,
no auge da indústria brasileira, os confirma o corajoso “prognóstico”
primeiros anos dos 1980). Segundo de Caio Prado (em Revolução brasia lição de Chico de Oliveira, depois leira, 1966)e se reafirma como prode 100 anos de desenvolvimento dutor de produtos primários para
industrial (1880-1980) intermitente, o mercado externo, em condição
mas progressivo, a coisa chegou a de dependência econômica, tecnoum fim de linha, em que não é mais lógica e de mercado, com base na
possível à economia brasileira tor- grande produção agrícola, pecuária,
nar-se contemporânea dos setores extrativista. (Aliás, não parece ser
e regiões tecnologicamente mais à toa – algo que não vai dar para
desenvolvidos da economia capita- desenvolver neste artigo – que, ao já
lista. A terceira revolução industrial longo período de recuo e agonia da
é sua (da economia brasileira) bar- industrialização brasileira, corresreira instransponível.
ponda a modernização tecnológica
da… agropecuária!).
Assim, não se trata apenas de um processo quantitativo
Essa confirmação do diagde desindustrialização (coisa que nóstico das tendências históricas
vem ocorrendo nos EUA e países do capitalismo brasileiro por Caio
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Prado é um tanto pitoresca se se
observa que, com alterações de percentuais, a liga da economia brasileira ao mercado mundial se dá atualmente com a soja (ao lado da cana
de açúcar, do milho e do algodão),
na sequência dos grandes ciclos
dominados pelo açúcar (século
XVI-XVIII), depois pelo algodão
(século XVIII-XIX) e, por fim, pelo
café (século XIX-XX). O papel que
o ouro teve no século XVIII é hoje
ocupado pelo minério de ferro e
pelo óleo cru de petróleo. E o gado
bovino – bom, o gado bovino permanece no lugar que sempre teve na
pecuária desde o século XVII.
A criação do gado vacum foi
um principais meios de colonização
destas terras de cá pelo menos desde
o primeiro século: meio de ocupação e de exploração da terra, com
base na organização escravista do
trabalho, submetido aos interesses
econômicos do empreendimento
comercial, que era a colônia. Como
a terra não tinha valor econômico,
pois nada havia construído nela no
sentido do mercado, e a criação de
gado exigia menos dinheiro do que
os engenhos, a pecuária cresceu,
ao lado destes últimos, exigindo

“unicamente” negros, índios e
mestiços escravizados e ocupação
das terras, para isso enfrentando
os povos indígenas, expulsando-os delas, submetendo-os pela
violência.
“Esse deslocamento para
interior, para a conquista da terra”,
diz Oliveira Vianna (Evolução do
povo brasileiro, 1933, 2ª ed.), “não é
empresa suave. O conquistador tem
que vencer, a um tempo, as agrestias
da natureza tropical, as traições das
alimárias ferozes e a oposição tenaz
e insidiosa do gentio”. Sem deixar
de manifestar sua empatia com o
gesto civilizador do conquistador,
ele acrescenta: “O grande obstáculo
[…] é o índio insubmisso. Este, pugnaz e recalcitrante à expropriação
de que é vítima, tem que ser afastado e repelido e dizimado a tiros
de mosquete, a ponta de espada ou a
golpes de flecha”. Assim foi em todas
regiões, nas quais, do litoral para o
interior do país, a criação de gado
cumpriu a função colonizadora,
que, desde o começo, era essencialmente econômica: no Sudeste, no
Sul e no Nordeste. Nestas últimas
terras, guiados pelos “paulistas”
(bandeirantes), os colonizadores

“as limpam da vermina numerosa
dos carirys, icós, sucurús, canindés,
payacus e pimenteiras, permitindo
assim a rápida difusão dos criadores
pelos sertões do nordeste”.

gado. A dominação escravista não
era menos cruel com os bois, coisa
decorrente do trato dos homens de
pele negra como simples animais.
Segundo Alberto Passos Guimarães (Quatro século de latifúndio,
1968, 2ª ed.), o gado “tornara-se
um escravo tão disputado quanto
o negro e cujas reservas deveriam
ser tão abundantes quanto a dos
produtores humanos”. Compreende-se, então, a necessidade inicial de
expansão da criação de bois, quando
se sabe que “o desgaste daqueles era
de tal ordem que exigia sua renovação ao cabo de três anos”. Sim, três
anos de esforços extenuantes, que
esgotavam seu ciclo vital.

É essa a origem das sesmarias (logo, da grande propriedade
rural), cuja concessão costuma ser,
erroneamente, apresentada como
ato puramente jurídico, e mesmo
originário à posse. “O processo
seguido geralmente na conquista é
o ‘povoamento’ preliminar, isto é, o
desbravamento da terra, a repulsão
dos índios, a eliminação das feras, o
amanho do campo, a formação dos
rebanhos. Depois, alegando-se estes
serviços, é que requer o ‘povoador’
a concessão da sesmaria” (Oliveira
A esse uso do gado como
Vianna, op. cit.)
fonte de energia para os engenhos
e os transportes, veio a ampliação
O gado foi usado, inicial- do consumo da carne, do final do
mente (século XVI), como fonte de século XVII para o século XVIII,
energia para os engenhos, para fazer com a criação do mercado interno
girar as moendas, para o transporte associado à febre mineradora, assim
das canas e, depois, das sacas do como a ampliação, desde o XVII,
açúcar em carros de boi; só muito dos usos do couro para a exportação
excepcionalmente para o corte. do tabaco. Esse último caso merece
Compunha, portanto, o sistema uma nota a mais. O crescimento
produtivo do engenho, baseado no da pecuária nos Seiscentos ocorre
trabalho escravo, sob o domínio do junto com o surto local da produção
senhor de terras, de escravos e – de da folha de fumo a ser exportada
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para a Europa (como, aliás, precisava ocorrer com os produtos de
qualquer atividade econômica que
vingasse naquele regime colonial).
E isso porque, com o cultivo do
fumo “abria um vasto campo para o
emprego do couro, como envoltório
dos rolos de tabaco” (A. P. Guimarães, op. cit.).

Esse domínio sobre a terra,
o gado e os homens não parou do
século XVI até agora. A criação do
gado só se fez ampliar. Da então
exportação de couro, como invólucro da folha de fumo, à atual de
carnes, quatro séculos se passaram,
mantida a mesma lógica mercantil,
agora sobre fundamentos capitalistas: uma produção exportadora com
No XVII, só na Bahia, anual- base na grande exploração de terras,
mente, 25 mil couros de boi eram desmatando-as, empobrecendousadospara empacotamento do -as, até mesmo esgotando-as, pela
tabaco, situação correlata, embora monocultura (da soja ou do gado);
em menor quantidade, a outras mantendo, igualmente, o constante
capitanias. O couro de um animal enfrentamento genocida às nações
passou a ter um preço superior ao indígenas.
da carne quando se fez necessário
à exportação do tabaco, o que sigO sentido histórico dessa
nifica que os bois eram mortos aos lógica resultaria justamente na atual
milhares não com fim principal forma de sociedade. No filme Marno mercado (e consumo) interno tírio, em cena de uma reunião dos
de carne bovina, que se tornara índios Guarani Kaiowá durante o
secundária e de menor valor, mas processo constituinte de 1987-88,
no uso do couro para a exportação um de seus líderes diz em guarani
do fumo. Uma economia colonial, aos parentes ali presentes: “Nosso
afinal de contas (numa época cujas problema se chama capitalismo”. A
condições técnicas não permitiria palavra que entre eles expressa o
exportar carne). Uma mercadoria conceito de capitalismo é aquela que
não visa essencialmente à satisfa- os guaranis usam, originariamente,
ção de carências humanas, mas à de para referir-se a – porteira.
necessidades econômicas do capital.
213

Emiliano Aquino
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.

A INSTABILIDADE PERMANENTE E O
FORJAR DAS ALIANÇAS
FABIO REIS VIANNA

M

al o frio
revela a
sua face
m a i s
dura no
Velho Continente, no dia 26 de
novembro, os europeus amanheceram perplexos com as notícias
de uma nova variante ainda mais
contagiosa da peste, desta vez
oriunda da África do Sul.
Com o pânico se instalando
nos mercados acionários europeus, a queda no índice Stoxx
600 foi de 3,7% – o equivalente
a € 390 bilhões perdidos em uma
única sessão – e a queda nos preços do barril do petróleo chegaram aos US$ 10 – maior queda
em um só dia desde abril de 2020.
O sobe e desce da especulação financeira em um mundo
refém das grandes corporações e
do sistema financeiro internacional é apenas a ponta de um iceberg muito mais perigoso.
A instabilidade global
parece não dar trégua ao redor
do planeta desde a aurora da terrível pandemia, que num olhar
menos atento revela-se como a
mãe de todos os problemas da
contemporaneidade.

Ocorre que, se olharmos um
pouco mais atrás, em meados do
fatídico ano de 1991, o ovo da serpente se instauraria com a recente
ascensão de uma potência unipolar
e sem qualquer limite.
A destruição unilateral de um
país indefeso como o Iraque teve
como intuito único demonstrar
poder bélico e impor a primeira
das linhas vermelhas ao resto do
mundo: agora quem manda somos
nós, os Estados Unidos da América, e quem cruzar a linha será
destruído.
Era o princípio do limite
impondo-se soberbamente diante
de um sistema internacional perplexo – mesmo que para alguns
antigos aliados europeus esta perplexidade não se fizesse aparente.
Ainda.
Trinta anos se passaram, e um
mundo imerso numa crise pandêmica que – e inclusive por seus efeitos econômicos perversos – parece
não terminar encontra-se perplexo
diante do aumento vertiginoso da
competição interestatal e do acirrar
dos ânimos das sociedades e suas
fraturas diante das incertezas com
o futuro.
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Neste cenário, um fenômeno
interessante que tem se revelado
mais claro, passados dois anos de
pandemia, diria respeito ao forjar
das alianças e acordos estratégicos
– mesmo que alguns de caráter, a
priori, informais – ao redor do sistema internacional.
Diferentemente de 1991, ano
em que os Estados Unidos da América transmutavam-se numa potência unipolar – que o passar dos anos
revelou seu caráter violento e imperial (Bósnia, 1992; Kosovo, 1999;
Guerra ao “Terror”, 2001; Iraque,
2003) – o mundo contemporâneo
descortina o peso das potências
emergentes e a formação de redes
de alianças forçosamente necessárias, inclusive, para conter o espírito
destrutivo e violento deste Império
do Norte.
Sendo assim, é visível a articulação da China em torno de instituições como a Organização de
Cooperação de Shangai (SCO), o
Fórum de Cooperação China-África e o Fórum de Cooperação
entre a China e os Estados Árabes.
Ou mesmo, alianças estratégicas pontuais, mas que insinuam verdadeiras ententes que se

contrapõem a ameaças comuns,
como é o caso da China-Rússia
Comprehensive Strategic Partnership of Coordination for a New Era,
que fortalece os laços, tanto em termos globais, como nas suas áreas de
influência comum – nomeadamente
a Ásia Central – em contraposição
à cada vez mais agressiva expansão
da Otan e seu patrocinador maior,
os Estados Unidos.
É evidente que o eixo desta
guerra contínua levada a cabo pelos
Estados Unidos há 30 anos vem
sofrendo uma mutação em direção
às bordas da Rússia e da China (Ásia
Central), bem como ao Indo-Pacífico e as bordas do Mare Nostrum
chinês: o Mar do Sul da China.
Não por acaso, recentemente
a missão Carrier Strike Group 21
– guiado pelo porta-aviões Queen
Elizabeth – após exercícios navais
ao norte da Escócia, ter cruzado
apoteoticamente o Mar Mediterrâneo, atravessado o canal de Suez
(sem não antes testar seus F35B
bombardeando o Estado Islâmico),
seguiu em direção ao Indo-Pacífico, onde se estabeleceria. Sim, era
a afirmação contundente de que
Londres estava de volta ao grande
jogo geopolítico global.
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Diante deste quadro, o papel
do Reino Unido como agente desestabilizador acessório à estratégia
imperial dos Estados Unidos tem
se revelado claro desde o advento
do chamado Brexit.
Retomando seu papel histórico de Estado Pirata, um verdadeiro Rogue State a serviço do caos
sistêmico global, o Reino Unido
pós-Brexit mostra-se bem mais à
vontade para cumprir suas tarefas
conspiratórias em todos os cantos
do planeta, seguindo, portanto, e
à risca, o que fora definido em seu
mais recente documento estratégico
intitulado Global Britain 2030.
Neste diapasão, o acordo
estratégico Aukus, entre Estados
Unidos, Austrália e Reino Unido,
para além de representar um instrumento de pressão e confronto
frente a China, subliminarmente,
representa o descolamento real
da estratégia global anglo-saxã da
Europa. Isso fica explicitado na
exclusão sumária da França, maior
potência militar da União Europeia,
desta relevantíssima aliança estratégica de cunho militar pela hegemonia do Indo-Pacífico.
Ciente disto, a França vem
realizando certos movimentos que

indicam uma tentativa de preencher
o vácuo deixado pelo Reino Unido
com a saída da União Europeia,
bem como, fortalecer sua influência
diante das incertezas deixadas pelo
fim do mandato de Angela Merkel
na Alemanha.
A coalizão liderada pelo
social-democrata Olaf Scholz,
sugere que – pelo menos num primeiro momento – a Alemanha perderá parte da autonomia conquistada graças à habilidade politica de
Merkel, o que significará um afastamento da Rússia e da China e uma
virada atlanticista.
A entrega do Ministério dos
Negócios Estrangeiros ao Partido
Verde – radicalmente russofóbico e
contrário ao gasoduto Nord Stream
II – comprovariam esta tese. Recentemente, a própria ministra “verde”,
Annalena Baerbock, se engajou o
suficiente ao ponto de conseguir
bloquear a autorização que permitiria o início das atividades do
gasoduto.
Portanto, os movimentos atuais sugerem que nos planos, tanto
europeu, quanto interno, a França
buscará evocar um discurso e uma
linha mais soberanista, e em nome
de uma estratégia europeia de

defesa comum e mais autônoma da
Otan, até como forma de estancar a
sangria da fratura social e da desintegração da União Europeia.
Diante disso, e levando em
consideração que o establishment
francês já sabe que os britânicos
estão a agir ainda mais para desestabilizar a integração europeia, a
secular Entente Cordiale franco-britânica aparentemente chega
melancolicamente ao fim.
Não à toa, recentemente
o presidente francês Emmanuel
Macron celebrou junto ao premier
italiano Mario Draghi o Tratado
do Quirinale, um tratado bilateral
de cooperação que reforça o papel
estratégico da Itália no concerto
mais restrito dos atores da União
Europeia. Tal iniciativa busca fortalecer o papel da UE como protagonista do seu próprio destino em
matéria de Defesa, sendo na prática
um ensaio para um futuro e gradual
afastamento da Otan.
Ao mesmo tempo, o processo de desglobalização, aprofundado pela pandemia, parece
ter vindo para ficar. Com os países
centrais reformulando suas cadeias
de abastecimento de bens estratégicos – atrelando-os ao conceito
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de segurança nacional – o acelerar de um processo de robotização
que vem junto ao número escandaloso de 120 milhões de pessoas
que simplesmente perderam seus
empregos do dia para a noite, e um
efeito inflacionário global sem precedentes, o mundo nunca se pareceu tanto com a realidade anterior
à Primeira Guerra Mundial.
Não havendo no horizonte
nenhum “Plano Marshall” de
reconstrução pós-pandemia que
possa trazer algum alívio à instabilidade global, as tensões sociais
tenderão a se agravar, e a disputa
entre Estados deverá se aprofundar
por recursos naturais, esferas de
influência e hegemonia.
O forjar das alianças interestatais que vem a seguir a pandemia
talvez seja apenas um dos sintomas
do aprofundamento de uma nova
“Guerra dos Trinta Anos” que se
arrasta desde 1991.

Fabio Reis Vianna é escritor e
analista geopolítico.

NI LOCAL NI GLOBAL: PERIODISMO
TRASNACIONAL
BEN HUR DEMENECK

Cualquier camino lleva a
todas partes.
Cualquier punto es el centro
del infinito
Fernando Pessoa

U

n paquete llega
a la oficina de
un periodista
e x p e r to e n
fraude financiero. Dentro del sobre, un disco
duro contiene millones de datos de
paraísos fiscales. La posible trama
de una película de suspenso es, en
realidad, el disparador que cambió
la carrera del reportero irlandés-australiano Gerard Ryle.
Incapaz de descifrar millones
de datos y códigos por sí solo, Ryle
empezó a contactar asociaciones de
periodismo. Su historia impresionó
tanto a los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) que, más que
ofrecerle estructura para destejer
su “regalo”, le propusieron emigrar
de Australia a Estados Unidos para
trabajar con ellos. En septiembre de
2011 se transformó en el director
del ICIJ.
Con sede en Washington
DC, el consorcio se ha convertido

en una referencia mundial en la
coordinación de informes transnacionales relacionados con fugas
financieras, evasión fiscal y lavado
de dinero. En 2017, el consorcio
ganó el Premio Pulitzer por “utilizar una colaboración de más de 300
periodistas en seis continentes para
exponer la infraestructura oculta y
la escala global de los paraísos fiscales offshore” con los Panama Papers.
El ejemplo de Ryle demuestra que cada investigación de periodismo transnacional comienza de
una manera muy particular. Sin
embargo, todas pasan por la decisión de periodistas de diferentes
países de trabajar sobre ideas de
interés mutuo, lo que los lleva a
recopilar y compartir material entre
ellos para luego publicarlo para sus
propias audiencias. Es lo que explica
la periodista danesa Brigitte Alfter
en su guía Cross-Border Collaborative Journalism.
A través del esperanto del
interés público, periodistas de
múltiples idiomas y naciones pueden colaborar entre sí. Este ensayo
indaga desde series transnacionales
producidas en América Latina, un
método investigativo que reúne el
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acto de hacer vínculo a un suelo y el
de mundializarse. Es decir, concilia
lo que la Modernidad había separado, como señala Bruno Latour en
su libro ¿Où atterrir?
El periodismo transnacional
es popular porque comparte costos
y riesgos. Pero no sería tan interesante si no multiplicara historias
mientras sincroniza visibilidades
país a país. En el continente, una
referencia en la práctica del método
transfronterizo es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dirigido por María
Teresa Ronderos.
Flashback años 2010
La serie OffshoreLeaks hizo
un agenda-setting de los medios de
comunicación más prestigiosos del
planeta en 2013. Con la colaboración de 112 periodistas de 58 países,
ICIJ ha coordinado investigaciones
periodísticas analizando una base
de datos con 2,5 millones de archivos filtrados de centros offshore.
Finalmente, se descifró el disco
duro que había llegado a la oficina
de Ryle.
En octubre de aquél año, la
Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro (PUC-RJ) acogió la

VIII Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación y no faltaron
conferencias y talleres que exponían los sucesos de investigaciones
periodísticas como OffshoreLeaks.
Palpitaban fuerte los corazones de
periodistas, cabilderos, espías y
estudiantes de periodismo al ver los
intestinitos del capitalismo expuestos como si fuera una escena de The
Walking Dead.
Como estudiante de doctorado en aquel entonces, mi fortuna fue escuchar las ponencias y
asociarlas a creencias verdaderas y
justificadas. Después de un tiempo
leyendo sobre la verdad posible en
el periodismo, reconocí un vínculo
inesperado entre el uso colaborativo de plataformas digitales y lecturas en – perdón por el improperio – en epistemología. “¿Cómo es
la discusión sobre el conocimiento
en periodismo cuando diferentes
culturas profesionales abordan un
mismo tema periodístico al mismo
tiempo?”, yo quisiera saber.
Pasó un torbellino de ideas.
Confirmación de hipótesis. Correspondencia entre enunciados
y hechos intersubjetivos. “Forma
de conocimiento cristalizada en el
singular, y no lo universal ni en lo

particular”. ¿Honestidad? ¿Rigor?
¿Método? ¿A posteriori o “aquí y
ahora”? Lo que sea el periodismo
(del presente o del futuro), mejor
se haga con zapatos sucios de tierra.
Que haga mezclar escalas y técnicas.
En medio de un mar de
moleskines y smartphones me di
cuenta de que el periodismo transnacional, más que mirarlo a través
del su volumen de participantes y
impacto, era una actitud para leer el
mundo. Era diversidad e intersubjetividad para extraer información
en profundidad. Años después, iba
a confirmar la ampliación de ese
“follow the money” 2.0 en series
como Swiss Leaks, Panama Papers
y FinCen Files.

Marmota.
Tiempos de descubrimiento
de vacuna en tiempo récord versus
negacionismo, de tragedia anunciada versus Beca Cosecha Anfibia.
Si en otras décadas la memoria se
anotada como en las líneas de una
misiva o estallaba en una pantalla
de colores impresionistas, ahora los
recuerdos llaman la atención a la
manera de notificaciones de móviles en un día de teletrabajo. Incluso
conferencistas de una formación se
convierten en mensajes que cortan
el flujo de la rutina.

Notificación 1.
“Crece el número de trabajos
periodísticos que no puedes clasificar solamente por país, que son tra2020, el año que no ha bajos de redes multinacionales. No
terminado
te sirve tener diez casillas... NecesiEscribir un ensayo sobre el tas cincuenta, sesenta, cien, ciento
futuro del periodismo se vuelve y cincuenta espacios para poner
bastante peculiar en un año que ha los nombres de los colaboradores
pasado como un dron que sobre- del proyecto periodístico inscrito”
vuela una metrópolis en cuarentena. – Jaime Abello, director de FundaUn año-siglo que osciló entre La ción Gabo.
peste y el monotema del noticiero,
entre ensueños de Albert Camus y
Notificación 2.
una película B protagonizada por
“Las potencias globales no
Bill Murray en que se repite ad tienen imaginación local. Ahí
infinitum la cobertura del Día de la es donde está su debilidad (…)
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Cuantas más historias puedan contar, de locales a locales y conectarlos
a las redes, más los medios marcarán diferencia. Porque lo que para la
comunidad global es solo información, para las comunidades locales
es una cuestión de vida o muerte”
– Vandana Shiva, física y activista.
Notificación 3.
“Hay una demonización
populista de la prensa. Una especie
de ‘censura de masas’, una serpiente
que cuenta con hordas de trolls para
incubar sus huevos de odio y desinformación. Incluso el discurso de la
libertad de expresión, en sus zonas
ciegas, asedia la democracia”.
Ni siquiera voy a firmar la
autoría de la tercera notificación.
Porque no fue exactamente eso lo
que dijo Silvio Waisbord, profesor
de la Escuela de Medios y Asuntos
Públicos de la Universidad George
Washington. Fue lo que mi memoria editó en colores sensacionalistas
de su artículo y ponencia, como si
sus palabras fueran subtítulos de un
videoclip sobre la invasión del Capitolio de Estados Unidos.
En el anõ-silgo de 2020, el
virus del lenguaje se ha multiplicado

en cepas de fanatismo. Y donde falta afectados en Perú, México y Ecula curiosidad y el humor, prospera ador, la serie expuso iglesias evanla intolerancia.
gélicas y centros psicológicos cristianos que promueven terapias de
F u n d a m e n t a l i s m o d e conversión utilizando métodos
exportación
considerados como tortura por la
Tres buses nuevos llenos ONU para convencer a las personas
desalojan decenas de personas para de que es posible cambiar su orienhacer propaganda por un candi- tación o identidad sexual. En Brasil,
dato evangélico ignorado por las periodista de Agencia Pública conencuestas. La periodista costarri- textualiza la fundación de la Asociacense Giannina Segnini, profesora ción Nacional de Juristas Evangélide la Universidad de Columbia en cos (Anajure) y su creciente lobby
Nueva York, mira la escena desde la por los “valores cristianos” en los
distancia. Estaba como presidenta tres poderes.
voluntaria de un colegio electoral
La lectura combinada de los
en Nueva Jersey. Observa impresio- reportajes de Transnacionales de
nada la máquina de divulgación. Se la fe deja en claro la relación entre
inspira y baja al papel una idea.
problemas tan nacionales a agendas
A través de contactos con planeadas y ejecutadas en cadena.
periodistas de otros países, Segnini Si el crimen, la corrupción y la
diseñó un proyecto de serie publi- intolerancia operan a través de las
cado en Estados Unidos y en catorce fronteras, pues el periodismo necepaíses de América Latina en 2019. sita acceder al mismo conjunto de
Bajo el liderazgo de Columbia Jour- escalas para informar.
nalism Investigations y CLIP, TransMás que cruzar fronteras,
nacionales de la fe ha documentado el proyecto realizado por Segnini,
el crecimiento del poder político Ronderos y decenas de periodistas
evangélico y su agenda fundamen- ejemplifica cómo la calidad periotalista en el continente, respaldada dística camina lado a lado al debate
por la administración de Donald ético, dada la preocupación de ediTrump.
tores y reporteros en separar la reliBasada en testimonios de giosidad de la instrumentalización
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política de la fe. En 2020, la serie
ganó el Premio de Periodismo
Ortega y Gasset en la categoría
de Mejor Historia o Investigación
Periodística.
Armar el rompecabezas
Bajo la coordinación del
colombiano Consejo de Redacción
(CdR), Tierra de Resistentes mapeó
episodios de violencia contra líderes
ambientales y sus comunidades en
América Latina. El proyecto reunió
más de 50 profesionales de 10 países
en la elaboración de 29 reportajes
en profundidad y fue finalista del
Premio Gabo 2020 en la categoría
Cobertura.
Tierra de Resistentes abordó
2367 hechos entre 2009 y 2019,
comenzando por los números hasta
las personas reales, con los rostros
y dramas que se esconden detrás
de las estadísticas y de la dicotomía
capital global versus comunidades
locales. Al acercar las similitudes
separadas en el mapa, permiten a
sus audiencias tejer un hilo conductor entre las historias contadas
y evitar su percepción como casos
aislados.
En Guatemala, por ejemplo, Alejandra Gutiérrez Valdizán

(Agencia Ocote) reconstruye la historia del asesinato de Carlos Maaz
Coc y su comunidad pesquera en El
Estor. Este y otros delitos ocurrieron por la represión de las protestas contra la contaminación del lago
Izabal, mientras denunciaban a la
Compañía Guatemalteca de Níquel
(CGN). En el mercado mundial, el
níquel se vende habitualmente para
la fabricación de acero inoxidable,
muy utilizado en herramientas y
equipamientos hospitalarios.
A su vez, en “Oro blanco: la
disputa violenta por el agua”, Ezequiel Fernández Bravo y Emiliano
Gullo (Revista Anfibia) cuentan
cómo 33 comunidades indígenas
del Noroeste argentino resisten
desde hace una década al avance
de la minería de litio. El material es
indispensable para la industria de
laptops, cámaras digitales y autos
eléctricos.
– Inés tiene 47 años. Vende
pequeños ekekos de lana, que lejos
de estar asociados a esa contratista
minera evocan al dios de la fertilidad. No se saca nunca los anteojos
negros. Está cubierta con un gorro
y un polar rojo de montaña. Acá,
en este desierto blanco, recortado
por estrías a 4096 metros de altura,
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un sol frío rompe pieles y ojos sin
prisa ni dolor.
En el extracto de la nota de
Anfibia se cuenta que “ekeko” evoca
al dios de la fertilidad. Para una
dama indígena, el nombre resuena
a conocimientos ancestrales traducidos en sus artesanías. Pero para la
empresa es un nombre elegido para,
cínicamente, identificarse en el mercado. Es que las palabras desconocen límites a la hora de deshidratar
un territorio. Como destacó Vandana Shiva en su participación en
la Beca Cosecha Anfibia, la diferencia entre información y sabiduría se
produce desde los vínculos al suelo.
República de los reportajes
En los años 2010 el periodismo transnacional popularizó
series hechas con datos filtrados.
Desde trabajos del fin de aquella
década e inicio de los 2020, periodistas de América Latina practican
el método y aporta su inagotable
creatividad y capacidad de humanización. Hace circular historias que
renuevan afectos políticos de cada
lugar, rumbo a una percepción de
un concepto ni local ni global, pero
– usando la terminología de Bruno
Latour – potencialmente “terrestre”.

Como en un modelo fractal,
cada equipo de periodistas repite en
miniatura los contornos de la imagen total de las decenas o centenas
de periodistas asociados en una
investigación. Es que en la República de los Reportajes las fronteras
son pretexto de conocimiento. Son
líneas para escribir arriba.
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A jornalista russa Zemfira Suleymanova faleceu hoje após ter
passado por cima de uma mina
ucraniana em Donetsk. Suleymanova tinha chegado recentemente
ao Donbass e tratava da ajuda humanitária à população, ao mesmo
tempo que era correspondente militar para o partido Outra Rússia
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A CLAVA FORTE
10 POEMAS VERMELHIS
ALVES DE AQUINO

Alves de Aquino,
autor de “Miravilha – liriai o campo dos olhos”, pai
da Aurora
1. ELE NÃO ou Soneto do Besta-Fera
ELE NÃO raciocina não pondera:
alucina delira dissabores
ELE NÃO fala: grunhe vocifera
regurgita impropérios detratores
ELE NÃO sonha: expande a antiQuimera
das cinzas esparzidas sobre as cores
ELE NÃO traz leveza (adeus Kundera):
traz a tortura armada dos horrores
ELE NÃO tem discípulos: pudera!
tem facínoras como seguidores
ELE NÃO gera filhos: degenera
espécimes de machos predadores

há quem tire seu proveito
provando o que se aproveite
Não aprove
não se afeite
aos que têm como preceito
desrespeitar o respeito
disfarçando o erro
		
com enfeite
Que o mal pode que se ajeite
se rejeitado no peito
não se sujeite
		sujeito
sujeito
não se assujeite
3. O Patriota
O Patriota ergue a mão, leva-a ao peito
canta emocionado o hino da nação
olha ao redor buscando algum suspeito
que não demonstre a mesma empolgação
O Patriota proclama no palanque
o amor ao povo à pátria e - acima - a deus:
cristão-do-bem - defende que se espanque
quem não pense conforme pensam os seus
(O Patriota porém guarda em segredo
personais incentivos verdadeiros:
a moral que o inspira é um arremedo
cujos valores são - só - financeiros)

ELE NÃO ELE NÃO ELE NÃO quer
a ordem: quer o reinar da Besta-Fera
2. Minirrap
Sujeito

suspeite e peite
os que dizem não tem jeito
o malfeito
se foi feito
pode – é um fato – ser desfeito
Daqueles que dão aceite
ao defeito
ao imperfeito

O Patriota viaja ao estrangeiro
e vende o país por trinta dinheiros
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4. O Degeneral *
Às seis da alvorada antes de lavar as rugas
de aguar as carúnculas enquistadas de remelas arrasta à sala as chinelas
à vitrola jamais aposentada;
engasta na borda da bolacha a agulha gasta
(possui outra na reserva)
ouve perfilado entre chiados e nas alturas
a música de conserva
a que tanto lhe apetece
ó pátria amada idolatrada
* Tem gente que nunca rejuvenesce
5. Ora são
Ao deus desconhecido de São Paulo
e Zaratustra rogo única dádiva:
a de envelhecer mas inquieto incauto
oposto a carantonhas antipáticas
Que eu não conte vantagens como um pábulo
nem me arvore em pregar cuspindo raiva
não me some ao avaro homem de cálculos
nem defenda a família - a posse - a pátria
Sobretudo morrer eu possa com a autoestima de não ter cedido à lábia
dos que em teu e no nome – amém - do másculo
poder, já jovens cobrem-se de pátina

Esta oração lembrete seja e obstáculo
aos fungos da alma, ancianidade máxima
6.

7. Ora são. Zelotes
Livrai-me - ó Mãe Razão - da hipocrisia
dos que vendem o céu em doze lotes
a eternidade dando em garantia:
sabem que os mortos não cobram calotes
Desvelai ó Verdade a fancaria
dos que obram seus milagres aos magotes
mas zombam dos que creem na fantasia
quando apagada a luz dos holofotes
Afastai-me ó Bom-Senso da ufania
com que pregam o amor armando botes
depauperando a presa com a sangria
despudorada de ávidos coiotes
Saúdo ó Liberdade o vosso mote:
minha permissão não me religia
8.
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9. Soneto preto e branco

onde estava e o zorro?
por que não por perto
santos do sobrenome?

preto? ei!
branco? passa
branco? massa
preto? pei!

Dandara os alfas somem
na hora do socorro
mesmo deus é incerto
(esse megalobisomem)

preto? sei...
branco? jaça
branco? graça
preto? fei

Dandara eu também
tenho 42
e sou mais um cara
falto de heroísmo

preto? raça
branco? ok
branco? tá

Dandara meu bem
penso em nós dois
e hoje é Dandara
meu nome de batismo

branco? rei
preto? caça
preto? pá!
10. Dandara
Dandara dos Santos
foi morta a pauladas
por cinco maus frutos
do Bom Jardim
Dandara dos Santos
não lhes fez nada
os machos os brutos
matam porque sim
Dandara super-homem
228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

