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O Grande Debate da CNN e a Nossa Democracia Ateniense

Para quem não sabe, o  Grande Debate é um dos grandes atrativos do recém criado canal de notícias CNN. Importado do exterior, o programa
consiste em duas figuras “qualificadas” discutindo sobre algum assunto que esteja em pauta no momento. O grande representante da direita é o
ex-vocalista de rock Caio Coppola, enquanto, hoje em dia, o grande representante mais à “esquerda” é atualmente o advogado Bruno Salles,
sucedendo já 3 outras figuras que abandonaram por cansaço o programa.

Quando vamos comparar a quantidade de debatedores que já passaram pelos dois lados vemos que há uma grande disparidade. Quase que a cada
mês alguma nova figura aparece para substituir o último debatedor na ala da esquerda enquanto o Caio continua lá, com um sorriso no rosto de
quem acredita ser um grande vencedor. Seria o Caio realmente um mestre dos debates? Bem, a resposta desta pergunta depende muito do que
você considera como debate. Se um debate, para você, te lembra algo muito parecido com a vida política na Pólis ateniense então não, Caio é
apenas um menino mimado que vence por gritar mais alto, agora o grande problema é que um debate, para maior parte das pessoas não significa
isso. A maioria dos apoiadores de Coppola na verdade imaginam um debate mais como uma rinha de galo do que qualquer outra coisa, pois os
debatedores, neste ponto de vista, não são mais dois representantes de lados opostos discutindo para que o telespectador veja qual é o lado que
ele acha que possui mais razão mas sim dois comediantes de stand-up denegrindo a imagem um do outro. A partir disto, entendemos o porquê
de ninguém de fato querer continuar toda noite debatendo com uma pessoa que possui o mesmo modo de pensar de um galo raivoso.

Na Atenas clássica havia um tipo de intelectual que parece muito com o nosso porta-voz da direita: O Sofista. Com um discurso aguçado e uma
retórica infalível, o sofista conseguia escrever belos discursos que conseguiria convencer o seu interlocutor em relação a qualquer coisa. Claro
que “belo” seria um adjetivo delirante para se tratar da retórica de Caio, mas o que realmente une essa comparação é a questão de que, nas
perfeitas condições de temperatura e pressão combinado com uma retórica que divirta os seus ouvintes, é possível se convencer uma pessoa de
qualquer coisa.

Mas quais seriam estas condições? Voltando ao exemplo clássico, tem algo na concepção grega de democracia que sempre me interessou muito:
É o fato de que a Democracia, de fato, não existia na grécia antiga. A partir do momento em que todas as mulheres eram consideradas seres de
uma categoria inferior e que todo cidadão ateniense só conseguia elaborar sobre as grandes questões da humanidade tendo vários escravos para
satisfazer todas as suas necessidades, não se pode dizer efetivamente que havia uma democracia. Sendo assim, este cidadão hipotético
dificilmente aceitaria a hipótese de que o seu escravo era um ser humano igual a ele mas realmente havia a possibilidade de, ao se defrontar com
um homem de igual categoria social que a sua, ele concordasse que dois mais dois é sete, por exemplo.

Dois Pesos e Duas Medidas

Gostaria de começar contando dois causos acontecidos nos últimos tempos e que, ao meu ver, dão um ótimo ponto de partida para o problema
geral. O primeiro é sobre a Vera Magalhães, jornalista liberal que faz parte do programa de entrevistas “Roda-Viva” que já entrevistou grandes
figuras da história como Fidel Castro, Hugo Chávez e ultimamente ganhou novamente uma certa notoriedade entrevistando algumas  figuras
públicas populares como Felipe Neto e Átila Iamarino, dialogando sobre o atual momento político do país e sobre a crise do coronavírus.

Vendo o clima político contemporâneo no Brasil e nos EUA, a jornalista expressou em suas redes sociais que estava procurando figuras mais
“diversas” para serem recebidas em seu programa de entrevistas. Vendo isso, o historiador e militante comunista Jones Manoel lançou uma
campanha em hashtag para que tal figura fosse a socióloga Sabrina Fernandes, uma das figuras mais populares da esquerda marxista nos últimos
anos, esta manifestação atingiu uma grande popularidade, chegando a ficar nos trending topics do twitter.
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Uma reflexão sobre os
debates da CNN

Entretanto, aquilo que nos serve de mais interessante neste
acontecimento foi a resposta da jornalista em relação a indicação.
Lançando um tweet extremamente sarcástico desmerecendo a
indicação, Vera compara a massa de pessoas que gostariam de ver a
intelectual sendo entrevistada com a massa de perfis falsos que serve de
militância ao atual presidente da república.

Este episódio apareceu como um paralelo muito irônico para mim ao
ver de relance, no início desta semana, o bacharel em direito Caio
Coppola chamando um estudo de Cambridge de “enviesado” por atribuir
culpa à Jair Bolsonaro pelo alto número de mortos brasileiros na
pandemia de covid-19. Uma coisa que me deixou pensando comigo
mesmo foi: até onde vai a nossa assim dita “democracia”? Porque a
mídia brasileira tem tanto medo de entrevistar uma socióloga mas não
se importa em ter diariamente no seu programa um Senhor cujo único
feito na vida foi ser polêmico?



Quem pariu o fascismo?

 Estes mesmos violinistas que eu citei acima dariam uma série de
respostas difusas em relação a esta pergunta. A Polarização seria
provavelmente a hipótese mais citada, mas ela, por si só, é uma
interpretação burguesa que busca colocar no mesmo campo dois
interesses antagônicos. O jornalista neoliberal provavelmente diria que,
por culpa da corrupção nos governos petistas e por culpa da
radicalidade do PT (porque aparentemente escrever uma carta aos
empresários prometendo não fazer um governo socialista é algo radical
demais) as massas caíram num estado de histeria anti-iluminista por um
homem que trazia respostas fáceis, mas  ele muito fortuitamente
esqueceria da campanha midiática que foi feito em 2016 para um golpe
parlamentar ou sobre como estes próprios grandes órgãos de
comunicação apoiaram o golpe contra Jango e, ainda hoje, publicam
descaradamente mentiras sobre qualquer experiência socialista.

O exemplo que eu dei na seção anterior sobre a Coreia Popular explicita
muito bem a hipocrisia da nossa classe intelectual. Antes de falarmos
sobre Fake News usadas para alavancar o fascismo nós deveríamos
lembrar que, desde quando a grande mídia é mídia, ela mesma utiliza de
mentiras para defender os interesses econômicos de quem os paga.
No Brasil, atualmente, nós temos um dos centros de estudos mais
importantes do mundo em estudos sobre a Coreia do Norte mas,
mesmo assim, nenhum dos grandes jornais nunca sequer os utilizou
como fontes.

A cada notícia falsa ou deturpada publicada por estes ilustres membros
do jornalismo criou, gradativamente, uma tolerância cada vez maior
para notícias que não tem nenhuma correlação com a realidade. Sendo
assim, esta honradíssima elite intelectual abana as suas mãos e grita
com todas as suas forças contra o seu próprio filho. O fascismo, tanto na
Alemanha quanto na Itália e no Brasil, nunca teria tido a chance de
florescer se houvesse realmente uma democracia para todos e se
tivéssemos uma mídia que não estivesse ocupada demais lambendo os
pés da nossa burguesia dependente. Se aquilo que os nossos Srs
versados em Rousseau e Montesquieu prezassem fosse realmente a
Verdade e a Razão eles não teriam tanto medo de entrevistar uma
intelectual marxista, do mesmo jeito que eles nem estariam defendendo
um sistema econômico que gera um trilionário em um momento
histórico onde maior parte da população está sofrendo
economicamente.

Justamente por serem pagos para defenderem este sistema é que o
debate democrático só é democrático para Caio Coppola e não para
Sabrina Fernandes, ao mesmo tempo que a Razão e ciência só são
importantes para gerar novos computadores e foguetes mas não para
alimentar toda a população mundial e dar casas para todos.

O fascismo e a ditadura são a alternativa mais economicamente viável
para um capitalismo em crise, pois um holocausto é um preço que não é
tão pesado para os ricos quanto um mundo que consiga dar para todos a
educação em nível superior. Os seus jornalistas podem e vão continuar
defendendo uma democracia parecida com os países europeus que
sustentam os seus chefes e, em certos momentos, esta postura crítica
certamente será importante para que toda a população não aceite
facilmente este novo genocídio que está acontecendo mas,
sinceramente, este não passa de um marketing muito superficial, visto 

Para Encerrar: O Jornalismo é A Ponta de Lança
Contra o Autoritarismo?

Você, leitor, se lembra de quando toda a redação do Jornal
Folha de São Paulo foi assassinada e, um ano depois, toda a
redação do Jornal O Estadão foi igualmente dizimado pela
ditadura militar? Não? Isto é porque estes fatos não
aconteceram, o que realmente aconteceu na ditadura militar é
que todo o comando das duas maiores frentes de luta contra o
capitalismo e a ditadura no país ( o PCB e o PCdoB) foram
covardemente assassinados, com mais uma série de militantes
da sua base sendo presos, “desaparecidos” e torturados.
Mesmo tendo existido uma censura fortíssima contra a mídia
na ditadura militar e existindo sim jornalistas que sofreram,
eles não eram uma ameaça tão grande assim a ponto de serem
fechados.

É por isso que, militando no PCB e tendo esse lembrete quase
diário de que se as tensões aumentarem demais eu tenho mais
chance de ser desaparecido do que a Vera Magalhães, é
extremamente incômodo ver uma boa parte da esquerda
esquecendo da sua história e colocando a mídia liberal neste
pedestal idílico de resistência contra o governo Bolsonaro.
Nenhum dos grandes jornalistas faz algo além de noticiar
muito porcamente os fatos que interessam os seus chefes e as
opiniões destes mesmos, que tipo de resistência é essa?

Tal posição vem, de fato, de algo verdadeiro: Quando se entra
em contato com a realidade social, é impossível apoiar este
governo. Entretanto, esta mesma posição erra porcamente ao
achar que aquilo que é feito nas grandes redações é uma
apresentação da realidade social, isto é uma contradição lógica
e seria impossível de ser feita pelos mesmos fatos que vêm
sendo apresentados ao longo deste texto.

O primeiro passo para que algo como um jornal possa de fato
resistir contra o fascismo é que ele tenha na sua linha o apreço
pela realidade e que quem o sustente não seja as mesmas
pessoas que apoiaram os golpes de 2016 e 1964. Entretanto,
apenas isto não é uma postura muito efetiva de resistência, um
ótimo exemplo sobre como jornais mais contra hegemônicos
como  o The Intercept (que mesmo assim ainda possui uma
linha derivada de um pensamento pequeno burguês de centro-
esquerda e não consegue defender nada mais radical do que o
Bernie Sanders) com a falta de consequências políticas que
ocorreram em decorrência da Vaza-Jato. Este exemplo muito
bem nos mostra que só retratar e reportar os fatos não basta.

Nossa cultura coletiva tem o péssimo vício de tentar sempre
ter como norte uma visão deturpada da Grécia Antiga como
exemplo de política, que acontece na Polis com homens
discutindo fatos e falando e decidindo pelo bem comum. A
política não é uma conversa entre duas pessoas que se
respeitam enquanto indivíduos, ela é uma briga de bar, nossa
conjuntura já o mostra muito bem. Nesta situação não basta
apenas reportar a realidade, é preciso ter como objetivo e
prática a mudança dela mesma.

Por mais que desde cedo nos seja ensinado que vivemos em um regime
democrático, onde as decisões são tomadas pela maioria, a verdade é
que na nossa sociedade ainda há uma parcela da população que
consegue elaborar temas como o Justo e o Belo enquanto existe uma
outra que limpa o banheiro desta primeira.  Mesmo havendo
significativos avanços nas últimas décadas em relação a uma maior
inclusão da população pobre e periférica da sociedade na universidade,
a verdade é que aqueles que são qualificados para falar em um grande
jornal, na maior parte das vezes, tem classe e tem cor.  Todos nós
recebemos as notícias, primariamente, das mesmas fontes, seja um
economista saudando a reforma da previdência no jornal da Globo seja a
BBC replicando piadas de um site de humor em relação a Coreia do
Norte como se fossem fatos confiáveis porque, na verdade, quem banca
os dois citados acima são pessoas que têm interesses muito diversos da
verdadeira Verdade. Por isso que não surpreende uma reprimenda tão
irracional de uma pessoa que se diz reportar a verdade como foi no
episódio de Vera, porque a verdade, neste caso, é uma música tocada
por um violinista em uma festa: Ele não escolhe aquilo que ele está
tocando, quem o está pagando escolhe.

que nenhum rico quer dormir com a consciência pesada pelo fato
de ele fazer dinheiro na base do sangue de maior parte da
população, então o seu canal na tv a cabo favorito deve dar um
tapinha em suas costas, para que ele durma bem na sua cama
com um lençol egípcio e travesseiros com penas de ganso. Ao
mesmo tempo que os jornais da rede aberta precisam trazer este
espírito democrático porque nenhum regime se sustentaria
defendendo a linha de um país que se chama de “a terra da
liberdade” sem pelo menos se esforçar em tentar transparecer
que tal liberdade realmente existe.

Sendo assim, me parece quase uma piada ouvir todos os dias os
grandes comentadores da Globo e da CNN falando que a
democracia funciona assim, com o debate entre lados contrários.
Sendo que este debate, em primeiro lugar, não existe, pois não há
lados contrários, só lados estritamente divergentes.
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Arthur Albuquerque 



Apenas no século XIV a visão do trabalho começa a ir na direção da
acepção que temos hoje, que é a aplicação das habilidades humanas para
realizar um serviço, sendo necessárias a criação de novas formas de
construção social, que vemos em ditados populares como “O trabalho
enobrece o homem” ou “Deus ajuda quem cedo madruga”,  isso acontece
porque, como Karl Marx diz em ‘A Ideologia Alemã’: “as ideias
dominantes são as ideias da classe dominante”, portanto, se hoje existe
essa visão é porque ela tornou-se necessária para as elites, que desde que
a sociedade começou a constituir-se como tal, não tem em sua rotina o
trabalho.

Thorstein Veblen em sua obra ‘A classe do lazer” aborda o estilo de vida
aristocrata burguês, que perdura até os dias de hoje, mas que muitas
vezes é disfarçado para que sejam vistos como trabalhadores e o discurso
da meritocracia possa ser empregado, exemplos são os investidores de
Wall Street com seus ternos de cortes finos, ou o ex-prefeito e atual
governador de São Paulo, João Dória, que deu a si mesmo o apelido de
João Trabalhador ao ir às ruas e fingir ser alguém que trabalhava na
limpeza ou obras públicas.

Apesar dessas distorções, é fato que toda a riqueza produzida é fruto do
trabalho realizado pela classe trabalhadora, que mesmo com a produção
saindo de suas mãos é privada do acesso aos bens de consumo. Karl
Marx faz a seguinte citação em sua obra ‘Manuscritos Econômico-
Filosóficos’:

O termo mais antigo que temos para designar o trabalho está no latim,
um desdobramento da palavra “tripalium” ou “tripalus”, uma ferramenta
de três paus que inicialmente era utilizada para que cavalos e bois
fossem ferrados, mas foi ‘adaptada’ para tornar-se um instrumento de
tortura utilizado contra escravos e presos, que muitas vezes estavam
nessas condições por não conseguirem pagar seus impostos, o que
mostra que desde muito cedo a visão de trabalho estava intimamente
ligada a algo desonroso, destinada a homens inferiores.

O cristianismo, corrente religiosa que naquele momento história era
muito ligada ao estado, reproduziu essa visão em suas pirâmides sociais,
onde o clero e a nobreza fazem parte do topo e os trabalhadores da
base, realizando tarefas consideradas como indignas, pois enquanto a
classe dominante era vista como descendentes diretos de uma
‘linhagem’ divina, o restante da sociedade vinha do pecado de Caim.

Como a historiografia nos ensina, para que quaisquer previsões
sobre o futuro sejam feitas, é preciso se analisar o passado e o
presente para compreender como se dá o desenvolvimento de tais
questões.

Afinal, se o lucro é recorde, porque o desemprego, a informalidade e
as demissões também são? A Revista Valor Econômico divulgou que
o patrimônio dos quarenta e dois bilionários brasileiros aumentou
US$34 bilhões durante a pandemia, enquanto boa parte da
população perdeu seu emprego e vive com o Auxílio Emergencial,
que acabará em breve.

A história do capitalismo é essa: a tecnologia desenvolvida e
implementada e a mão de obra mais especializada faz com que seja
necessário menos trabalho para produzir mais, porém, você em
momento algum passa a trabalhar menos horas ou sequer receber
mais. Aposentar-se mais cedo? Nem pensar.

O gráfico a seguir, divulgado pelo Economic Policy Institute mostra
a evolução da produtividade e dos salários entre os anos 1948 e
2014:

No sistema socioeconômico ao qual nos encontramos, para que o sujeito
possa constituir-se em ser humano, primeiro ele precisa constituir-se
como trabalhador, assim conseguindo parcialmente o acesso material aos
elementos citados por Marx e outros mais. Sabendo disso, proponho-lhes
uma reflexão: o que acontece então com a classe que é privada até
mesmo do acesso ao trabalho, enfrentando anos de desemprego, vivendo
em condições de precariedade inimagináveis e sendo completamente
isoladas do convívio social mais básico? Quais são suas possibilidades
reais de ‘ascensão social’ e quais são os efeitos psicológicos de estar
posto a tais condições? O que lhes resta é uma completa desumanização
e embrutecimento, ou seja, a animalização do ser humano.
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Uma síntese do trabalho: presente,
passado e futuro.

“Quanto menos se comer, beber, comprar livros, for ao
teatro ou a bailes, ou ao botequim, e quanto menos se

pensar, amar, doutrinar, cantar, pintar, esgrimir, etc.,
tanto mais se poderá economizar e maior se tornará o

tesouro imune à ferrugem e às traças – o capital.
Quanto menos se for, quanto menos se exprimir nossa
vida, tanto mais se terá, tanto maior será nossa vida

alienada e maior será a economia de nosso ser
alienado.”

Abordar trabalho como tema é algo deveras complexo, afinal nem mesmo o termo trabalho é compreendido da mesma maneira por todos, já que
numa sociedade de tamanha desigualdade, o recorte de classes faz até mesmo com que os termos soem de maneira diferente a cada indivíduo.
Então, escolho começar a falar sobre o tema traçando o histórico etimológico da palavra “trabalho”, como Raymond Williams faz em seu livro
“Palavra chave: um vocabulário de cultura e sociedade”.

O futuro do trabalho

"Jovem Fazendeiro" - Winslow Homer
Pintor norte-americano (1836-1910)



O gráfico mostra uma distorção entre salário e produtividade que teve seu
início nos anos 70, as causas são diversas e não aprofundarei-me nisso
durante este texto, mas essas distorções explicam muito bem para que o
desenvolvimento tecnológico e a capacitação de profissionais serviu:
aumento das taxas de lucro.

Hoje, o mundo possui tecnologia e recursos suficientes para que nenhuma
pessoa sequer esteja vivendo nas ruas, passando fome, sem acesso à escola,
etc. no entanto, o livre mercado só possibilita esse acesso a quem pode
pagar, mas o ganho dessas pessoas está o em queda livre há 50 anos.
Seguindo no modelo em que vivemos, a perspectiva não é de melhora, mas
sim de queda livre, contando também com a destruição dos modelos
previdenciários que obrigarão o trabalhador trabalhar mais, por mais
tempo e ganhando menos.

Cada vez são necessários menos trabalhadores para a realização de tarefas
básicas, com essa mecanização os postos de trabalho vem tornando-se
cada vez mais escassos e menos remunerados, já que a necessidade faz
com que pessoas aceitem trabalhar em condições cada vez piores e com
salários cada vez menores, com o sistema capitalista caminhando rumo a
uma espécie de feudalismo apocalíptico.

Para construirmos uma sociedade equilibrada que atenda as demandas da
totalidade de sua população, podemos começar olhando as ditas ‘nações
desenvolvidas’, que como Eduardo Galeano diz em sua obra ‘As veias
abertas da América Latina’ assim podem ser chamadas pois nos
colonizaram, exploraram, fizeram com que pagássemos as contas por suas
guerras e comprássemos as manufaturas desenvolvidas a partir de nossas
próprias riquezas naturais, que aqui não puderam ser aproveitadas por
pressões do capital.

A luta da classe trabalhadora, principalmente nos países da
periferia do capitalismo é para que isso não seja o privilégio de
uma minoria que não foi substituída por máquinas e faz parte
de grupos étnicos específicos, mas uma forma de oferecer
dignidade e trabalho à totalidade da população. O futuro do
trabalho precisa constituir-se de funções que dignifiquem e
ofereçam um trabalho que ‘sirva para algo’, não seja alienado e
nos leve para lugares melhores, com tempo para investirmos
em nossa própria vida.

Contar a história do mundo é contar a história do trabalho,
pensar no futuro é construir novas relações de produção e um
novo sistema que possa oferecer uma condição digna a
população humana. Todos deveriam ter acesso ao trabalho e a
partir do momento em que todos trabalharem, ninguém
precisará trabalhar o tanto que trabalha, criando-se formas de
vida muito diferentes do que vemos hoje.

Parafraseando Karl Marx, até o momento tudo que vimos foi a
Pré-história da humanidade, pois tudo que vimos foi a história
de uma sociedade de classes onde alguns poucos exploram
outros muitos.
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As horas de trabalho nos países mais desenvolvidos do mundo
vem caindo constantemente, muitos já adotando rotinas de seis
horas diárias, que visam aumentar a qualidade de vida,
estimular o consumo e a especialização de sua população, que
tem acesso a uma estrutura social evoluída já que os postos
mais degradantes são ocupados por populações imigrantes ou
transferidos aos países ditos de ‘terceiro mundo’.

Thales Reis



A última pesquisa Datafolha trouxe dois retratos interessantes: A primeira é
que a aprovação do presidente nunca fora tão alta em todo
mandato, atingindo a marca de 37% entre ótimos e bons, além da rejeição
decrescente.

A mudança é atribuída à adoção de um tom mais conciliador, promoção de
políticas sociais, sobretudo do auxílio emergencial, que deverá ser
reformulado em um novo programa que substituirá o Bolsa Família nos
próximos meses.

Outra informação, correlata à anterior, é a de que 47% dos brasileiros
entende que o presidente não é responsável pelas mortes decorrentes da
pandemia, com outros 41% entendendo que sua responsabilidade é parcial
e apenas 11% de que sua responsabilidade é total.

Nas redes sociais, a narrativa que se faz é a de que, por decisão do Supremo
Tribunal Federal, o presidente estaria impedido de agir no combate à
pandemia, supostamente fazendo com que toda responsabilidade seja dos
prefeitos e governadores.

Essa narrativa tem muitos elementos, nenhum deles verdadeiro. A coluna
de hoje é exatamente para esclarecer tais inverdades.

Em primeiro lugar,  as circunstâncias que levaram àquela ação.  20 de
março de 2020, a presidência da República edita a Medida Provisória nº
926, que altera a Lei 13.979. Essa lei, de 6 de fevereiro, listava e definia as
medidas de controle da pandemia como quarentena, isolamento social,
entre outros.

Importante notar as datas: Em 6 de fevereiro ainda não haviam mortes
oficiais pela COVID-19 no Brasil. O primeiro caso foi apenas confirmado no
dia 26 daquele mês. A suposta primeira morte ocorreu então no dia  17 de
março, mesmo momento em que foram iniciadas as primeiras medidas de
isolamento social e fechamento de escolas. No dia 20 de março, inicia-se
oficialmente o que foi chamado de quarentena.

No mesmo dia 20 de março, o presidente diz que não seria
uma  “gripezinha”  que iria derrubá-lo, ainda mais depois do evento da
facada. O então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta alertava para o
possível colapso do sistema de saúde.

Mas o que dizia afinal a Medida Provisória 926, do mesmo 20 de março? O
ponto mais importante, objeto do impasse foi o que dava poderes ao
presidente de determinar mediante decreto (ou seja, sem consulta ao
legislativo) quais seriam as atividades essenciais. Em suma, Bolsonaro
poderia determinar a abertura ou fechamento das atividades.

Diante da Medida Provisória, o PDT, fazendo uso do poder que os partidos
com representação no Congresso tem de questionar a validade
constitucional de uma lei, protocolou perante o Supremo Federal a  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, questionando a validade desta
medida provisória.

A ação, teve um pedido liminar (de urgência) tendo em vista a gravidade da
situação. A decisão do STF inicia-se com base no art. 23 da Constituição,
que determina que a saúde é de competência comum da União, dos estados
e dos municípios. Ainda, iniciativas de cooperação entre os três níveis da
federação deveriam ser dados por lei complementar (uma espécie de lei
especial) e não mediante decretos presidenciais.

Seguindo esta linha  o STF decidiu que a medida provisória deveria ser
lida  conforme a Constituição, ou seja, para que a Medida Provisória fosse
válida, ela deveria atender a regra constitucional. Esta diz que a
competência é comum, com cada ente atuando na medida de sua área de
abrangência.

A divisão de competência dada pela competência comum é
justamente pelo entendimento do legislador constitucional de
que os prefeitos e vereadores teriam melhor aptidão para lidar
com questões municipais locais, valendo o mesmo para os
governadores e deixando para o governo federal a
competência de decidir sobre regras gerais e políticas ao nível
nacional

O entendimento do STF seguiu essa linha, a de que as
autoridades locais podem compreender quais seriam as
melhores políticas a serem aplicadas localmente, de acordo
com suas realidades próprias. Seria impossível o presidente da
república entender da realidade particular de cada um dos
5.570 municípios.

Mas engana-se quem pensa que a decisão retirou a
competência do governo  federal, uma vez que ela apenas
definiu que compete a este governo as decisões de políticas
públicas ao nível nacional, ao governo estadual ao nível
estadual e o mesmo com os municipais.

Na contramão vem a narrativa governista, que deturpou o teor
da decisão, já sendo dito a época de que ela efetivamente seria
usada em favor do governo. Visto que, poderia se dizer que o
governo nada fez pois o STF haveria impedido. Não há
nenhuma menção a este tipo de limitação na decisão do STF.

A verdade é que o governo federal poderia e deveria ter feito
muito mais uma vez que em termos constitucionais, a União
é o ente mais poderoso da federação. Nos termos do artigo 21
da mesma, é competência EXCLUSIVA da União: administrar
reservas cambiais e fiscalizar operações financeiras; manter
relações com Estados estrangeiros; regular trânsito de
fronteiras; organizar os serviços de estatística, gerenciamento
de dados; entre várias outras.

Não sejamos levianos, após a interferência do Congresso
Nacional no sentido de aumentar seu valor, o Executivo
Federal efetivamente aplicou o auxílio emergencial, mas não
podemos esquecer de que o  governo federal se recusou a
limitar o acesso a aeroportos, apesar da recomendação da
ANVISA. Ainda, deixou  o Brasil ficou de fora de diversos
esforços internacionais no combate a COVID-19, sendo apenas
admitido posteriormente e como cobaia, pois nos tornamos o
epicentro da doença.

A ferramenta Siga Brasil, coordenada pelo Senado no exercício
da função dos Tribunais de Conta, levantou que apenas 54% do
orçamento federal previsto no combate da COVID-19, sendo
que grande parte deste percentual correspondente aos gastos
com o auxílio emergencial, seguido do auxílio a estados e
municípios.

Ainda existe a questão de que apesar da verba para os
municípios ter sido aprovada, o governo federal ainda  não
realizou o repasse de metade deste valor  e que, apesar de
sobrar cloroquina,  faltam recursos para a compra de outros
insumos básicos, como sedativos e analgésicos.

Ou seja, para além de opiniões pessoais, é possível cravar que o
governo federal fez muito aquém do que poderia ter sido feito
em relação à pandemia, reforçando muitas vezes uma narrativa
falsa, sem amparo na lei ou na decisão judicial que
supostamente a legitimasse. A União diretamente responsável
pelos resultados econômicos e em vidas provocados pela
pandemia, sendo imprudente da parte de qualquer entendedor
das leis e do processo, dizer o contrário.

A mentira conveniente
sobre o STF, o presidente

e a pandemia
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2020, o ano que a humanidade, mais uma vez, não foi
ameaçada por um meteoro

2020 definitivamente não está sendo um ano fácil. É verdade que a humanidade nunca
enfrentou um ano fácil. As guerras nunca acabaram, a fome não foi erradicada e o
aquecimento global caminha cada vez mais para a irreversibilidade que condenará a
humanidade. Mas é, 2020 definitivamente ganha na escala da desgraça porque a
humanidade simplesmente está enfrentando um vírus em escala global. Ao redor do
mundo pessoas sofrem e falecem da mesma doença de uma forma sem precedentes
para nossa geração.

Se você é como eu e não está vivendo na utopia de uma falsa normalidade, a equação
piora. Meses em casa saindo majoritariamente para o essencial. Dias a fio sem sentir o
sol na pele. Isso definitivamente adiciona mais um peso ao ano que estamos vivendo.

Então, em um sábado você leu a notícia que um meteoro de 2 metros vai se aproximar
da Terra em determinada data e pensou “toquem a corneta do apocalipse e abram os
portões do inferno que eu não aguento mais”. Esse meteoro parecia a cereja no bolo de
desgraça que nos é servido diariamente. Eu vim te dizer que você não precisa adicionar
esse item na sua longa lista de preocupações.

Não é sequer relevante se o meteoro de fato existe, isso porque um  impacto de um
meteoro de 2 metros deve ser o mesmo de jogarem um grão de poeira em um elefante
adulto completamente saudável: nenhum. Não mudará a sua vida em uma grama, isso
eu te garanto.

O primeiro motivo é que: objetos que entram pela atmosfera da Terra sofrem um
aquecimento aerodinâmico e queimam, perdendo uma quantidade enorme do seu
material. Quanto menor o objeto, menor o caminho que ele vai conseguir percorrer sem
se desintegrar. Um meteoro de 2 metros é completamente destruído antes de chegar
ao chão. O segundo motivo é que estamos sendo atingidos por corpos celestes a todo
tempo, com mais frequência que você imagina.

Na imagem conseguimos ver pontos marcando pequenos asteroides que desintegraram
na atmosfera da Terra. A frequência de impactos é inversamente proporcional com o
tamanho do asteroide. Isso é, quanto maior o meteoro menor a frequência de impacto.
Por exemplo, é estimado que 500 meteoritos na ordem de grandeza de 1 metro chegam
ao solo terrestre. Quinhentos. Imagina só fazer uma manchete para cada um deles. É
estimado que um evento da dimensão da bomba de Hiroshima acontece uma vez ao
ano, sem sua atenção, leitor. Claro, porque esses eventos costumam acontecer em uma
parte alta da atmosfera sem atingir ao solo.

Colisões grandes, consideradas de um grande
fator de risco, precisam de um objeto com mais
de 5 quilômetros de diâmetro. Essas colisões
acontecem com uma frequência de 1 vez a cada
dez milhões de anos. Eu não colocaria isso na sua
lista de preocupações diárias. Como brasileira, eu
sei que a minha é muito grande. O último grande
impacto que a Terra sofreu foi com um corpo que
tinha o diâmetro de 10 km e foi responsável pela
grande extinção do cretáceo-terciário, que
aconteceu há cerca de 65 milhões de anos.

Então querido leitor, eu decidi acordar mais cedo
nesse domingo para combater sensacionalismo
científico e te deixar tranquilo: Esse meteoro de 2
metros não representa qualquer perigo à sua vida
ou à vida de sua família.

Por mais que isso não torne a nossa realidade um
paraíso. 2020 será um ano que nenhum de nós
esquecerá, mas não é devido a um impacto de um
meteoro de 2 metros.

Agora, enquanto astrônoma, eu gostaria de fazer
um apelo aos jornalistas: manchetes
sensacionalistas como essa são de uma
irresponsabilidade descomunal e afeta a vida das
pessoas. Eu perco a conta de quantas mensagens
de desespero eu recebo sempre que uma notícia
dessa é vinculada por um “grande canal de
notícia”. Pessoas sofrem de ataques de pânico
com um fim eminente que não existe e é
URGENTE que esse jornalismo acabe! Um
jornalismo sensacionalista, não científico e
extremamente irresponsável.
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Esse meteoro não representa a mínima ameaça às nossas vidas.

Diagrama fornecido pela NASA da frequência de corpos entre 1 e 20 metros que foram desintegrados
na atmosfera, entre os anos de 1994 e 2013. O tamanho do círculo é proporcional com a energia
liberada e a cor representa se foi durante o dia (laranja) ou a noite (azul). | fonte: NASA

Coluna por Camila Esperança

23 de Agosto



1 – Determinar se em algum momento existiu vida em Marte
Localmente, o rover irá analisar amostras do solo marciano para procurar
sinais de bioassinaturas favoráveis à existência de vida microbiana. Diferente
do  Curiosity, que analisou se o solo marciano foi em algum momento
habitável, Perseverance procura sinais de vida microbiana passada.

2 – Caracterizar o clima em Marte
Além do solo, o rover também irá caracterizar o clima passado do planeta,
para investigar a possibilidade de habitabilidade que sustente vida microbiana

3 – Caracterizar a geologia marciana
O rover também ira estudar a geologia do planeta vermelho, procurando
principalmente rochas que se formaram em água e podem conter evidências
de química orgânica, essencial para vida.

4 – Preparar para exploração humana em Marte
Entre as experiências a bordo do rover, uma das mais interessantes é a
MOXIE, que procura investigar a produção in situ de oxigênio, essencial para
missões futuras tripuladas de longa duração.

Essa é a primeira missão com foco principal em Astrobiologia. Astrobiologia é
o estudo da origem e evolução da vida, tanto na Terra quanto fora dela.  Os
três primeiros objetivos da missão visam responder se em algum momento
Marte hospedou vida, mesmo em forma microbiana. O último objetivo visa
garantir que em algum momento Marte de fato sustente vida, no caso
humana.

Entre as inovações tecnológicas, vale ressaltar do possível
momento histórico que está por vir: a humanidade
alçando voo em outro planeta pela primeira vez. Anexado
à barriga do rover está um pequeno helicóptero,
o  Ingenuity, que tem como missão principal testar a
possibilidade de voarmos em outro planeta.

O helicóptero foi construído para ser leve e forte, deve
voar por aproximadamente 90 segundos e é automatizado
para voar sozinho, com mínimos controles humanos da
Terra. Se for possível, fará mais de um vôo.

2020 foi marcado como o ano das missões em direção a
Marte, em um total de 3: Hope (Esperança), um orbitador
dos Emirados Árabes, lançado 19 de Julho;  Tianwen  1
(Questões para o céu, de um poema chinês do poeta Qu
Yuan), um pacote que inclui um orbitador, um módulo de
pouso e um rover, da China, lançado dia 23 de Julho; e por
último,  Perseverance  (Perseverança), um rover dos
Estados Unidos lançado dia 30 de Julho. Não é
coincidência, isso se dá pelo fato de máxima aproximação
entre os planetas, o que garante uma viagem mais rápida
e com menores custos. Essa janela ideal de lançamento
acontece a cada 26 meses.

Perseverança vai a Marte

Ciência e Astronomia
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“Foi-me ensinado que o caminho do progresso não é rápido nem fácil.“
Marie Curie (1867-1934), física francesa e primeira pessoa a ganhar 2 vezes o Prêmio Nobel

Anos de trabalho e desenvolvimento nos trouxeram para esse momento: mais
uma viagem de 7 meses em direção ao planeta vermelho, levando a bordo seu
novo habitante.  Perseverance  é o nome dado ao mais novo rover da família
marciana, que foi lançado ao seu destino final no último dia 30 de Julho (Cabo
Canaveral, Flórida).

Após instantes de tensão, o rover comunicou à equipe da Terra que estava
bem de saúde e entrou na sua fase de cruzeiro, que começou assim que a
espaçonave se separou do foguete Atlas V-541. Durante essa longa jornada, a
equipe de engenheiros pode fazer pequenos ajustes para garantir que a
velocidade e a direção da viagem estejam dentro do planejado em direção ao
local de pouso escolhido: a  Cratera Jezero em Marte. Esses sete meses de
viagem são então marcados pelos finais “7 minutos de terror” do momento da
aterrisagem, que podem significar o sucesso ou a falha da missão.

O rover é o mais pesado lançado até então, com aproximadamente 1000 kg, e
tem as dimensões de 3 x 2.7 metros com 2.2 metros de altura. A missão está
prevista para durar 1 ano marciano, que corresponde a 687 dias terrestres.

O que há de novo?
O rover Perseverance segue uma linhagem de rovers da NASA em

Marte: Sojourner (1997), Opportunity (2003), Spirit (2003),
and Curiosity (2012). Então, o que ele trará de novidades?

A missão tem 4 focos principais:

Rota do Perseverance em direção a Marte. | Crédito: NASA/JPL-Caltech | Fonte: NASA

O primeiro voo em outro
planeta

O ano das missões a Marte
2020 foi marcado como o ano das missões em direção a
Marte, em um total de 3: Hope (Esperança), um orbitador
dos Emirados Árabes, lançado 19 de Julho;  Tianwen  1
(Questões para o céu, de um poema chinês do poeta Qu
Yuan), um pacote que inclui um orbitador, um módulo de
pouso e um rover, da China, lançado dia 23 de Julho; e por
último,  Perseverance  (Perseverança), um rover dos
Estados Unidos lançado dia 30 de Julho. Não é
coincidência, isso se dá pelo fato de máxima aproximação
entre os planetas, o que garante uma viagem mais rápida
e com menores custos. Essa janela ideal de lançamento
acontece a cada 26 meses.

Um tributo aos agentes de
saúde
2020 foi marcado pela pior pandemia da última geração e,
no dia 06 de agosto de 2020 às 11:04, infectou quase 20
milhões de pessoas, e ceifou precocemente mais de
700.000 vidas. O esforço dos agentes de saúde para salvar
o maior número de vidas é diário, incansável e imparável.

Com isso em mente, a equipe da missão prestou uma
homenagem a esses agentes de saúde, com uma placa de
8 x 13 cm com o símbolo de bastão e serpente,
característico da área.



É no século XIX que nasce o que vem a ser conhecido como
“Socialismo Utópico”, que só vai vir a ter tal caracterização
de “utópico” por meio das críticas feitas por Friedrich Engels
e Karl Marx à determinados aspectos do pensamento
socialista de, principalmente, três autores; Claude Saint-
Simon, Pierre Proudhon e Charles Fourier, todos franceses.
Já no começo do século XX Vladimir Lenin escreveu que “o
marxismo é o legítimo sucessor de tudo aquilo que a
humanidade criou de melhor durante o século XIX: a filosofia
alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês”,
pois esse socialismo francês é justamente o que também
conhecemos por socialismo utópico.

Importante citar que os principais aspectos da crítica dos
dois fundadores do marxismo residem em contrapor o
socialismo utópico com o que eles caracterizaram por
“socialismo científico”, este consistindo em para além de se
fazer uma crítica moral ao sistema capitalista, de se
construir uma análise sistemática profunda de caráter
econômico, entendendo assim a   engrenagem de tal
sociedade. Ademais à essa contraposição, há também a
crítica de que os socialistas utópicos não indicaram os meios
para alcançar a sociedade por eles idealizada, (uma crítica
que contemporaneamente se cabe, em diferentes
circunstâncias, à nossa oposição institucionalizada que se
mantém com seu característico vírus “do espontaneísmo, da
indisciplina, da falta de organização, da confusão e da
antipolítica”) com o autor que irei focar em expor suas ideias
neste artigo, Charles Fourier, tendo suas esperanças em
“capitalistas esclarecidos sintonizados com as idéias
liberais”, outro sintoma que creio ser característica
contemporânea de muitos “Fourieristas” que não se sabem
Fourieristas (apenas neste ponto mencionado, é claro).

Após essa brevíssima contextualização, entro no assunto
Charles Fourier (1772-1837), o qual não domino, mas me
interessei ao ler  Filosofia – Idade Contemporânea  de Dario
Antiseri e Giovanni Reale quando é mencionado o objetivo de
Fourier de chegar-se ao “Mundo Novo Societário” por
intermédio da vida no “Falanstério”, os dois termos que me
manterei a explicar neste breve artigo (juntamente com a
curta reflexão sobre os termos utopia e traço), e que se
vierem a causar um maior interesse, indico o livro Fourier, o
socialismo do prazer do filósofo Leandro Konder.

A paixão borboleta é justamente a que nos traz a outra
característica dos falanstérios que é muito diferente do que
se espera de um autor nascido no século XVIII, já que Fourier
prezava pela dissolução da monogamia e da desigualdade de
gêneros. Como mostra o historiador José d’Assunção Barros
em seu  artigo sobre o tema, Fourier “chega mesmo a
formular a idéia de que seria possível medir o grau de
“progresso social” de uma nação pelo grau de emancipação
feminina”, sendo ele um ferrenho opositor da instituição
aburguesada que é o Casamento.

Sobre a organização social dentro dos falanstérios vale
mencionar que Fourier previa que a vida familiar seria
abolida, as crianças seriam criadas por todos e com isso
desaparecia a fadiga advinda do trabalho doméstico.
Também sobre as crianças, Antiseri e Reale escrevem no
livro de sua autoria conjunta que mencionei: “os trabalhos
desagradáveis ou sujos (como limpar as cloacas e outras
atividades semelhantes) serão confiados às crianças, que
sentem grande prazer em chafurdar na sujeira”. Procurei e
não encontrei trabalhos de cunho pedagógico/histórico
refletindo sobre as ideias de Fourier para com as crianças,
por isso peço encarecidamente a vocês leitores (ou apenas
você, lendo agora) a me enviarem caso encontrem ou quem
sabe, fortuitamente iniciarem uma pesquisa com o tema e
fazerem com que finalmente eu seja citado num artigo.

Portanto o termo de origem fourierista que ainda me cabe
explicar é o Mundo Novo Societário e que consiste apenas
em ser o que Fourier espera que surja a partir da vida nos
falanstérios, sendo a fase seguinte ao momento que a
humanidade se encontrava no momento de seus escritos,
que ele chama de  Civilização, entretanto, para ele
“civilização” é um termo depreciativo, já que representa as
repressões da sociedade industrial que traduz-se na
desordem moral de então que  transforma os nossos bons
instintos naturais em   “tendências agressivas e
degeneradas”.

Acabada essa introdução à Charles Fourier, trago uma
oposição ao significado dado por Engels e Marx ao
termo  utopia  feita pelo filósofo marxista Ernst Bloch, que
em seu livro  Marxismo e Utopia  propõe que exista
uma utopia concreta que é capaz de não fugir da realidade
efetiva, sendo que assim, segundo o mesmo: “a utopia não é
fuga para o irreal; é escavação por trazer à luz
possibilidades objetivas presentes na realidade e luta pela
sua realização”, ou seja, com a utopia estaríamos pensando
realidades alcançáveis e não apenas fugindo para o
irrealizável. Ainda assim não há de se esquecer que Engels
em  Anti-Dühring  já havia adiantado que houveram os que
“foram utopistas porque não podiam ser de outro modo
numa época em que a produção capitalista ainda estava
pouco desenvolvida”.

Traç(ad)os osTraç(ad)os os
caminhos de Fouriercaminhos de Fourier

Por fim, a metáfora dos traços e traçados e seus caminhos é
dada no título pois assim como sua origem do
latim  tractiare  que  significa delinear, vemos os caminhos
semânticos serem construídos a partir de algo que não está
estabelecido mas que delinea, se traça pelos seus próprios
rastros, ou como pôs Jacques Derrida: “o trabalho
itinerante do rastro, que produz sua rota em vez de
percorrê-la”.
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É importante que analisemos esse
antagonismo porque ele é reflexo de aspectos
da sociedade brasileira e se mostra presente
em dois aspectos. Primeiro, a direita
reacionária que se auto define conservadora.
Segundo o descaso aparente por parte do
governo federal sobre esse tipo de tópico, não
só quando é tratado pela ótica histórica, como
também pela ótica social. Por isso, devemos
traçar um parâmetro entre todas essas
categorias e tentar chegar no fundo do
problema de brutalidade policial em nosso
país, tratando também do peso social que ele
carrega.

Percebemos que frases como “bandido bom é
bandido morto” se tornaram muito
frequentes no diálogo popular. Direitos
humanos foram configurados como assuntos
de esquerda; coisa de comunista como eles
bem dizem, e cada vez mais o assunto foi
mascarado, deturpado e silenciado. Isso é
relacionado com a ascensão do extremismo de
direita na população, mesmo que na maior
parte das vezes os portadores dessas falas não
tenham embasamento histórico ou muito
menos de dados.

É extremamente irônico que muitos usem do
argumento que a polícia precisa ser violenta e
autoritária por sofrerem ameaças constantes,
e isto é uma meia-verdade. Sim, sabemos que
hoje em dia o tráfico brasileiro é um problema
de segurança pública e que uma parcela
destes possuem um armamento muito pesado.
Porém, o que deve ser apontado é que existem
diversos estudos e matérias comprovando
que aumento do autoritarismo policial não
influencia na diminuição da criminalidade.

Além dos estudos, os dados falam por si só. O Monitor da violência nos mostra que o
número de policiais civis e militares mortos em 2019 caiu pela metade, e o mais importante,
que mais de 70% dessas mortes ocorreram fora do serviço. Em contraste, o número de civis
mortos aumentou em 1,5% em relação ao ano anterior. O G1 nos mostra que das 5.804
mortes cometidas pela polícia, a maioria aconteceu em policiais em serviço (95%).

Quando vemos estes números, percebemos que a lógica da violência coercitiva proposta
pela extrema direita não é uma lógica, é um discurso falho para impor na mentalidade dos
policiais, principalmente os jovens e recém formados da Academia, que eles estão em uma
guerra. Se o argumento é que a polícia necessita usufruir desse tipo de comportamento
para se proteger constantemente, porque o número de policiais mortos caiu pela metade,
com 70% das mortes não tendo relação com o serviço? Porque o número de suicídios que
superou o número de policiais mortos em confronto?

13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública

Proteger
ou punir

Podemos dizer que uma parte considerável da
nossa sociedade sempre repudiou a violência
policial, mas isso nunca foi tão forte quanto
hoje. Nestes últimos tempos ocorrem
protestos no mundo inteiro contra a
brutalidade policial e infelizmente, o Brasil é
um antagonista ao se tratar de violência
policial.

Somos antagonistas por diversos motivos. Seja
pelo aumento do extremismo crescente na
sociedade brasileira ou por termos um
presidente da República que glorifica períodos
subversivos da nossa história; me refiro a
Ditadura Militar. Podemos afirmar que o Brasil
está indo no sentido contrário da onda
progressista mundial.

Por isso, farei uma série de artigos
opinativos em relação á polícia brasileira.
Neste primeiro, gostaria de me focar no
antagonismo brasileiro em contraste com o
mundo sobre o autoritarismo policial e suas
razões psicológicas e sociais.

De acordo com o Ibope, 50% são a favor da
frase "bandido bom é bandido morto"

De acordo com a publicação, 37% se opõem.
Os católicos (52%) apoiam a tese mais que os
evangélicos (44%). 

Homens somam 53%. Já mulheres, 45%.
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Parte um
Sofia Schurig

Aumento da letalidade policial não diminui
crimes, diz estudo do MP-RJ

Matéria do El País:
O que explica a redução de homicídios no
Brasil?

A cultura punitivista brasileira não se apoia em dados, ela se estrutura e se agarra no
psicológico. Ao pregar a pena máxima a delinquentes, se cria uma falsa sensação de
segurança pública porque gera o “senso comum” de que nenhum criminoso vai querer
arriscar a própria vida. Esse pensamento é perigosíssimo, porque dá abertura ao ciclo
infinito que vivemos hoje com relação a essa pauta.

A direita afirma que a autoridade policial é suprema e resolve a criminalidade, mesmo
desmerecendo ou ignorando todos os dados aqui apresentados. Partindo desse
pensamento, afirmam que uma reforma não é necessária e sustentável; e aqui posso
refrescar sua memória lembrando que parlamentares da direita votaram contra a inclusão
de regras especiais para policiais (entre outros) na Reforma da Previdência, e ao terem essa
postura, ignoram várias as falhas na instituição policial que geram a violência. Uma delas é
o péssimo salário em alguns estados, fazendo muitos optarem por dois empregos e acabam
com uma carga horária semanal extrema.

Ao negarem uma reforma, a direita nega uma melhoria da instituição policial. Nega o fato
de que um apoio a saúde mental de qualidade é extremamente necessário, que a carga
horária para cursos de tiro ou preparação é ridícula e nega todas as falhas da instituição
que faz com que o Brasil sofra uma epidemia de brutalidade policial, como apontou a
Human Rights Watch. Então ao negar essa reforma, partimos para o próximo ponto desse
ciclo miserável.

A polícia tende a pensar que estão em uma guerra como lhes foi dito e não faz uma
autocrítica porque não vê possibilidade de mudança. Certos grupos sociais continuam
pressionando e coagindo a polícia a ser cada vez mais violenta e autoritária, ao mesmo
tempo que não fornecem melhora de vida ou alternativas para estes oficiais e o estresse só
aumenta. É um ciclo infinito de miséria, tanto pros milhares civis que estão sendo mortos
(nenhum da extrema direita ou classe média alta, ironicamente) quanto para os policiais
que são coagidos por certos grupos extremistas (dentro das altas patentes da instituição e
fora dela) a continuar com esse tipo de comportamento.

O que pretendo ao fazer toda essa análise são questionamentos e claro, críticas
construtivas. A instituição tem um problema endêmico de violência e isto precisa ser
resolvido, mas gritar que “todos os policiais são nojentos” não vai proporcionar mudança.
Por mais que seja difícil e angustiante, principalmente para os quais possuem perdas
relacionadas ou ocasionadas pela brutalidade policial, precisamos tentar ser racionais,
porque essa luta não será fácil.

É necessário entender que o
punitivismo social não funciona. É
essencial que entendamos que
medidas coercitivas de prisão são
para reformar e reabilitar, não
assassinar. É importante que
façamos a correlação evidente
entre a ascensão da extrema
direita e a brutalidade policial. Mas
da mesma forma que tudo isso é
importante, lutar para que os
policiais dignos tenham uma vida
justa é essencial.

Lutar contra a violência policial é lutar contra
vários aspectos da sociedade brasileira, mas
existem propostas de mudança (que ao longo da
série tentarei tratar de todas) que precisam ser
discutidas racionalmente dentro do cotidiano
popular. Precisamos ter noção dos milhares
mortos todos os anos por esse problema e todas as
vidas devem ser honradas, porque afinal, são vidas
e não uma estatística.

Existem alternativas e existem medidas que devem
ser tomadas agora. Fazer com que o povo tenha
noção da profundidade desse problema é o
mínimo. A partir disso, construímos o debate
popular ao redor dos dados, estatísticas e fatos. É
necessária uma reforma policial e ao discursar e
defender isso, quero deixar bem claro que não
crítico a instituição como um todo, crítico
comportamentos inaceitáveis para uma força que
seu lema é proteger e servir, mas que admite
indivíduos que interpretam isso como errar,
matar, violentar e se esquivar.
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Acontece  que, para muitos, essas não são as respostas adequadas à presente
crise e, ainda, não faltam motivos para desejar uma solução mais enérgica:
enfrentamos uma pandemia que o governo federal (leia-se, o ente mais rico e
poderoso da federação) simplesmente se nega a enxergar. Somado a isso,
ouvimos discursos com claro viés fascistóides – isto pois nem a pompa e
pretensa erudição dos fascistas históricos foram capazes de copiar – e nos
deparamos com a falta de políticas públicas em áreas sensíveis como cultura,
segurança e educação completamente. A questão é, não se pode dizer que o
desejo por uma solução enérgica se dê por acaso, tampouco considerar que
estes intentos sejam explosões injustificadas motivadas por oposição gratuita.

A questão que resta é se uma medida drástica seria possível, e do ponto de
vista jurídico-institucional a resposta é um seco e opaco “não”. Só existem
duas formas para a destituição de um presidente e, consequentemente, de
seus ministros: O impeachment e a cassação da chapa. O primeiro é algo que
temos na memória recente, e os especialistas apontam que requer uma
popularidade abaixo dos 20%, além dos requisitos formais do crime de
responsabilidade – incontáveis – e de 2/3 dos membros do Congresso
Nacional.

Quanto ao impeachment, não nos enganemos: a aliança com o Centrão fica
mais cara à medida em que o governo fica numa situação mais e mais
delicada, mas ainda não existem pistas de que tal bloco se movimenta no
sentido de destituir Bolsonaro da presidência. Já no caso da popularidade
atingir esse ponto limite, a história é diferente, e das duas uma: o governo se
torna um cadáver, uma vez que os únicos interesses pautados vão ser o dos
parasitas aliados ou os mesmos parasitas abandonam o barco em nome de
suas próprias candidaturas, tal qual ocorreu no governo.

Independentemente do caminho, é certo de que, mantidas as
instituições, Bolsonaro não sairá imediatamente, tampouco a
saída deste solucionará todos os problemas nacionais, apesar
dela ser parte importante na busca de qualquer avanço, isso
se claro, a mudança de pensamento e atitudes do presidente
se provar impossível – o que tudo, até hoje, me leva a crer.

Um ponto que as vezes é negligenciado é que, assim como a
eventual saída de Bolsonaro, todos os mecanismos que
impediram seus avanços são também constitucionais, e por
mais que o mote de “as instituições tem funcionado
normalmente” seja surreal do ponto de vista prático, apontar
que inexiste lei e ordem no Brasil também é uma falácia.

Vamos aos exemplos para além das notas de repúdio: o STF
barrou por diversas vezes decretos e leis oriundas do
governo, com menção honrosa a restrições nas leis de acesso
à informação ou relativas à transparência na pandemia; o
Congresso Nacional vetou projetos, tendo modificado a
reforma da previdência, deixado caducar o decreto da
identificação estudantil ou tendo majorado o auxílio
emergencial de 200 para 600 reais. Todos estes atos, meros
exemplos, se deram na atuação constitucional dos demais
poderes da República.

Dentro destes exemplos, ainda podemos citar o maior
esforço da história recente de fortalecimento e união dos
governos estaduais, personificado no consórcio feito entre
as secretarias estaduais e a mídia para divulgar os dados da
COVID-19 em resposta à tentativa de ocultação dos dados
pelo governo federal, além dos esforços coletivos e das mais
variadas matizes ideológicas na construção de uma frente
contrária ao governo.

Obviamente, não podemos incorrer no erro de tomar as
garantias constitucionais com algo dado, perene e imutável,
o que requer que o uso destas garantias possíveis deva
sempre ser estratégico, racional e moderado. A defesa destes
mesmos mecanismos deve ser ato constante, mas não pode
ser esquecido que, temos um presidente que flerta com a
autocracia e qualquer escalada na defesa democrática pode
se tornar subterfúgio para respostas violentas, além de poder
ser convertida em argumento para uma parcela considerável
e mais temerosa da população para se colocar em favor do
presidente.

Não se trata de defesa cega da constituição e da nossa
democracia como ela é hoje, mas sim de resguardar as
preciosas e frágeis instituições que construímos ao logo
destes pouco mais de 30 anos de Constituição. A política
precisa ser discutida, a Constituição permite e será
reformada, mas isso dentro da política institucional que
merece todas as críticas que recebe. O que não se pode é o
abrir das portas do caos em nome de valores próprios, ao
passo de contribuirmos nós mesmos para a imposição
forçada daqueles outros valores contrários à democracia. É
daí que, desde já, é necessário construir plataformas sólidas,
projetos e ideias que façam nossa democracia evoluir e
nossas instituições se tornarem mais fortes, inclusivas e
socialmente responsáveis. Até lá, precisamos que esse
sistema resista, enquanto resistimos todos nós. Nas palavras
do ex-ministro Ayres Britto: ‘a democracia não vence por
nocaute, mas sim por acúmulo de pontos’.

O cerco popular e institucional a cada dia se fecha em torno do presidente e do governo como um todo. O famigerado Queiroz enfim apareceu.
Investigações sobre o disparo de fake News começam a atingir a base de apoio no Congresso. O ministro da Educação caiu, e não apenas pela
pressão e o acúmulo de incompetência, mas porque está em plena fuga das autoridades. Tudo isso leva a crer que o fim de Bolsonaro, seja com
ele sentado na cadeira presidencial ou não, acontecerá.

Todos estes fatos, e não apenas a final infecção do presidente com o COVID-19, trouxeram estranhas semanas de calmaria para o Brasil. Ainda
assim, forças internas e externas, públicas e privadas, continuam a se mover contrariamente ao ocupante da cadeira presidencial. Mais
exemplos? Temos as ações do Facebook e outras companhias em remover páginas apoiadoras, temos o movimento dos Sleeping Giants
rendendo frutos e cortando patrocínio da mídia chapa branca, temos a movimentação internacional contra os desmandos de Ricardo Salles e
Ernesto Araújo.

Tudo passa pela Constituição 

Já na opção da cassação, ela possui fundamentos jurídicos fortes: a presença
de financiamento ilegal no disparo de notícias falsas e difamatórias durante a
campanha, em favor do presidente, é evidente. A mesma conduta se fortalece
agora com a remoção de contas vinculadas ao governo pelas próprias redes
sociais, contas estas já existentes em 2018. De todo modo, para além dos fatos
e achismos, a investigação deverá ser concluída para, apenas então, a
cassação ser decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, apesar
dos fundamentos, a decisão pela cassação me parece improvável (ao menos
que a impopularidade para fins de impeachment já exista), uma vez que
cassar a chapa de um presidente eleito pela via judicial poderia tencionar
ainda mais a crise de legitimidade judicial – esta em parte provocada pelo
próprio presidente.

A model of an assembly or unity makes strength, from 'News of the day,'
Honoré Daumier | 1871

15 de Julho | Luiz Gustavo Cavalcanti



Vocês conhecem a história das fitas de Atari do ET? É uma pequena anedota que anda na minha cabeça há algum tempo já. Hoje em dia isso já
não acontece mais tanto mas durante um bom tempo existiam jogos de videogame para cada filme que fazia sucesso, eles eram feitos com um
grande enfoque em filmes infantis, visto que as crianças seriam as pessoas mais suscetíveis a comprar depois de assistir um filme. Com o
sucesso massivo de ET O Extraterrestre, a empresa detentora dos direitos do filme produziu um jogo com o mesmo nome e que acabou sendo
um grande fracasso, considerado até hoje como um dos piores jogos já lançados e como um dos maiores fiascos comerciais dentro da indústria
de jogos.

O intuito original quando se fabrica algum produto, desde uma cadeira até um jogo, é que ele seja comprado para que, assim, ele possa pagar o
seu custo. Entretanto, quando você não consegue vender ele, o próprio fato de estar armazenado em algum lugar já é um custo, e, para não
barateá-lo absurdamente, muitas vezes os donos de empresas acabam optando por destruí-lo e jogado no lixo, para manter o preço e se livrar
do produto. Uma das história mais famosas em relação a isso aqui no Brasil foi quando houve a crise de 1929 e as vendas de café caíram
drasticamente, causando uma grande queima das sacas de café. Diz a lenda que era possível sentir o cheiro do café queimado de Santos até São
Paulo.

A mesma coisa aconteceu com o jogo do ET, a empresa Atari enterrou em um deserto do Novo México milhares de fitas desse jogo, junto com
excessos de estoque que haviam dentro. Essa é uma história que pode te fazer pensar muito sobre desperdício, ou sobre como nós preferimos
enterrar uma série de produtos que são produzidos com materiais que demoram séculos para se decompor ao invés de distribuí-los ou, até
mesmo, diminuir o seu valor. Ela também pode não te suscitar nenhum desses pensamentos e você vai tocar a sua vida, certo?

E não poderia ser de outra forma, afinal, o mundo é assim mesmo. Você age de
acordo com a lei da oferta e da demanda, se não há demanda o suficiente, você tem o
direito de jogar algo que é seu fora, pois o mesmo é a sua propriedade e nós, de fato,
fazemos isso todo o dia. Agora, enquanto eu escrevo, é o dia de jogar o lixo fora e eu
mesmo empacotei um saco com uns 2 Quilos de lixo. Esse lixo só é chamado de lixo
para mim porque ele não tem mais nenhuma utilidade na minha vida. Na verdade, é
do meu interesse que o lixo seja jogado fora pois ele não só não me serve mais como
ele me desagrada dentro da minha casa, ele fede e atrai ratos, e ninguém poderia me
julgar em relação a isso, eu não jogo o lixo na rua e nem no mar, mas será se é só por
isso? Quando eu penso sobre o meu lixo também me vem a resposta de que ninguém
se importa com o lixo, o lixo é uma coisa, eu só jogo ele fora para ser enterrado em
uma vala e toco a minha vida, certo?

Lixo também me lembra morte: No fim nós acabamos também sendo jogados fora
como se fossemos coisas. Geralmente quando nós falamos de morte nós somos muito
ingênuos, como se sempre continuássemos sendo crianças. Uma vez um poeta
alemão disse que você pode matar um homem de muitas formas: Cravando um
punhal em seu coração, não tratando a sua doença, tirando o seu alimento, fazendo-o
trabalhar até a morte ou impelir o pobre coitado ao suicídio, entretanto, apenas uma
destas ações é considerada crimes pelo estado. E não poderia ser de outra forma,
porque quando um homem trabalha ele o faz vendendo o seu trabalho e ele, por si só
é um produto, ele pode escolher entre oferecer aquilo que eu demando ou ofertar
para outro, certo? Da mesma forma que se eu for o dono de um banco e um sujeito
ficar devendo para mim eu posso cobrar juros absurdos, tomar a sua casa e todos os
seus bens de valor para ressarcir a sua dívida, mesmo que ele acabe na rua sem ter
onde dormir ou acabe cometendo suicídio, pois, afinal, o dinheiro me pertence e se
ele não pagou então o problema é dele, certo? Ao fim do dia, você toca a sua vida. 
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100 mil fitas de Atari mortas

Quando o assunto acaba sendo o mundo das coisas e o mundo das pessoas a linha sempre me parece um pouco turva. Em casa eu tenho
algumas plantas, e elas são seres vivos que respiram, se alimentam e se reproduzem, elas podem não serem seres vivos como eu e você mas
com toda a certeza estão vivas, isso é biologia, não há contestação. Se um dia eu for convidado para viver 6 meses na casa da minha irmã, eu
posso deixá-las murcharem, deixarem de tomar sol e água, até que elas morram, certo? Todo mundo já tentou ter uma plantinha em casa e
acabou esquecendo de colocar água, é algo que acontece. E mesmo que eu não tenha sido apenas irresponsável, caso eu tenha sido
verdadeiramente cruel com estes seres vivos e deixado eles morrerem por negligência minha e porque simplesmente seria muito caro pagar a
condução de metrô até a minha casa apenas para alimentá-las ninguém poderia se opor, porque elas são minhas e ninguém pode me chamar de
assassino em massa, certo? No final das contas, a gente toca a vida, plantas morrem, assim como todo mundo.

Uma outra linha que me parece um pouco turva é entre uma propriedade e outra. Por exemplo, todo mundo tem algo, desde um celular, um
computador, roupas até casas e afins, todas essas coisas que nós compramos com dinheiro da mesma forma que um dono de uma empresa
compra prédios e máquinas. Só que, mesmo que me digam que as duas aquisições são a mesma coisa, ainda assim me parece que a
responsabilidade do dono da empresa deveria ser maior do que a minha, mesmo nós dois tendo comprado coisas com dinheiro. Voltando aos
exemplos das plantas, o aquecimento global não é a minha culpa porque eu deixei minhas plantas morrerem, entretanto se eu fosse dono de
uma floresta inteira seria, e é por isso eu acho que, mesmo usando a mesma forma de obter coisas, que é o dinheiro, certos donos de coisas tem
mais responsabilidade do que outras. Precisaria acontecer um evento muito improvável para que, de alguma forma, a minha casa acabasse
fazendo com que o meu vizinho tivesse menos dinheiro para sustentar a sua família e acabasse trabalhando 12 horas por dia, só que se eu fosse
o dono da empresa onde ele trabalha eu teria muito mais poder e responsabilidade sobre algum evento assim.

Nisso se adiciona um outro fator, eu não ganho nada com as minhas plantas, eu não vendo os meus pés de alecrim para ninguém e as minhas
arrudas infelizmente não constroem brinquedos ou outros bens que eu pudesse vender, só que existem pessoas que possuem o trabalho de
outras pessoas, trabalho este que gera dinheiro, dinheiro que não vai integralmente para quem trabalha. Como vivemos em um mundo livre, se
eu fosse uma pessoa deste tipo eu poderia escolher o quanto eu gostaria de pagar e a pessoa dona deste trabalho poderia escolher se aceita ou
não. Ninguém poderia me chamar de um assassino caso esta pessoa acabasse por não conseguir pagar algum remédio para os seus problemas
de saúde, certo? Vida que segue.
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Sendo assim, outra linha que fica turva para mim, é entre um ser humano e o trabalho que ele exerce, quando alguém me pergunta qual é a
minha profissão eu digo que eu sou professor de português. Ser é um verbo que tem o significado de representar uma condição muito
intrínseca da identidade do sujeito e, de fato, essa definição cabe muito na maneira em que empregos funcionem. Meu pai também é professor,
assim como minha mãe, se eles não tivessem um emprego, eles não poderiam fazer as coisas que eles gostam, assistir os filmes que os agradam
e se divertir com o que lhes fazem bem, será que eles seriam realmente a mesma pessoa?

E sim, você pode dizer que nenhuma destas coisas que eles usufruem fazem as suas identidades, mas será que isso é realmente verdade? Será
que uma grande personalidade como Shakespeare teria pensamentos tão profundos sobre a condição do ser humano se ele tivesse que
trabalhar tecendo lã para pagar o pão do próximo dia? Por mais que eu concorde que nós não somos o que temos, para mim nós somos o que
fazemos e a verdade é que para fazer algo você precisa em maior parte das vezes ter coisas para fazer ou mesmo pagar alguém que o tem, se
você não tem uma bola você não pode ser um jogador de futebol. Por isso acredito que o verbo ser é perfeito para falarmos sobre empregos,
nós somos os nossos empregos porque, para maior parte da população, sem eles nós não poderíamos ter as condições de existir e, sendo assim,
nós somos também o produto de alguém, alguém que consegue decidir se hoje você come ou não. E não é como se ninguém soubesse disso,
você sabe, e nós toca a nossa vida em frente.

É triste pensar que temos donos, certo? A categoria de objeto
simplesmente não consegue explicar porque uma pessoa chora ou é
feliz, ou, porque ela gosta de alcaparras e até mesmo porque alguém
chora quando ela morre. O sentimento de tristeza que eu tive quando o
meu computador morreu quando eu precisava dele para assistir aula e
trabalhar não é o mesmo que eu tive quando eu perdi a minha melhor
amiga.

Contudo, infelizmente, nós pertencemos a certas pessoas, de maneiras
bem piores do que nós imaginamos. Se lembra da história do jogo do
ET? Então, nós não somos objetos de uma categoria muito distinta que
uma fita de Atari. Quando uma crise acontece, os excedentes precisam
ser queimados, sejam eles fitas, sacas de café, ou seres humanos. Isso
ocorre, pois, há uma quantidade enorme de pessoas que ficam
desempregadas, e isso é péssimo, pois estas pessoas podem
desestabilizar o governo através de manifestações ou outros tipo
ocorre, pois, de revolta e o fato de haver tantas pessoas sem condições
de comprar produtos faz com que a produção entre em crise.
Convenientemente, sempre muito próximo de uma crise econômica
acontece uma guerra, com foram às duas guerras mundiais, por
exemplo. Isso se explica porque uma guerra demanda um esforço
industrial enorme para produzir provisões como comida e armamento
só que não apenas isso, a guerra também leva milhões de pessoas para a
morte, isso diminui a quantidade de mão de obra disponível e consegue
fazer com que a economia volte de volta aos trilhos.

Claro que nem sempre se precisa de uma guerra, mas é muito difícil que
aconteça um evento histórico que consiga gerar uma quantidade de
mortos diários que ultrapasse a mil, certo? Quando as pessoas falam
que a quarentena é ruim para a economia elas estão certas, mas não
porque o comércio vai resolver a crise econômica, principalmente
porque ela já estava em curso. A economia vai se regenerar matando o
excedente da mão de obra de uma maneira que a produção consiga
voltar.

Entretanto, a espiral da desgraça infelizmente não acaba só nisso. Todo mundo sabe que quando você é dono de uma empresa você recebe
ganha uma quantia de dinheiro que vai além do que você gastou, isso se chama lucro. Uma das coisas que diminuem o lucro é justamente
quando não há pessoas desempregadas, porque se todo mundo está trabalhando todo mundo pode escolher parar de trabalhar para demandar
receber maiores salários, então, para aumentar a taxa de lucro você precisa, paradoxalmente, que haja pessoas desempregadas o suficiente para
que você possa demitir grevistas ou qualquer um que não aceite as condições de serviço.

No fim das contas, se há desemprego demais é um problema porque não tem gente suficiente comprando e se não o há também é um problema
porque é lucro de menos no bolso de quem é dono da empresa, e em ambos os processos, pessoas morrem por não terem o que comer ou onde
dormir. Você não precisa usar um punhal para matar um homem, você pode tirar todos os bebedouros das ruas e deixar alguém que não tem
dinheiro para pagar uma garrafa de água morrer de sede, e tudo bem, pois se a praça é sua ninguém pode lhe chamar de cruel ou assassino,
certo?

Outra maneira que pode também aumentar a taxa de lucro é ter um governo fascista no poder. Porque ele vai ser contra todo e qualquer
movimento que lute por melhoria das qualidades de vida. Não é a toa que muitos liberais olharam com bons olhos para a ascensão de Mussolini,
Hitler e Pinochet. Quando você ameaça de matar qualquer um que entre em greve, você mantém os lucros e ainda consegue se expandir
economicamente.

Mesmo que isso acabe incomodando certos setores da elite, no final das contas pessoas censuradas e mortas acabam sendo um preço pequeno
para se pagar quando o assunto é economia, você não acha?
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Claro que alguém pode dizer que eu sou dono daquelas plantinhas, mas o dono da empresa não é dono de ninguém, só que esta é uma outra
afirmação que me deixa desconfortável. Claro que se o dono de um restaurante der um tiro no seu garçom ele vai ser preso porque nós não
vivemos mais em um regime de escravidão, só que se o dono do restaurante obrigar alguém a trabalhar 12 horas sem nenhuma pausa, correndo
o risco de perder o emprego isso não seria chamado de assassinato. É bom lembrar que, como eu disse antes, vivemos em um mundo livre,
então o garçom poderia pedir as contas e ir embora quando ele quisesse mas e se não houvesse mais restaurantes aceitando garçons? As vezes
quando a demanda é baixa, as pessoas tomam atitudes que elas não tomariam em outro contexto, assim como na história do jogo do ET que eu
contei no início desse texto.

5

6

7



Isso só me faz pensar em como que, por mais que nós tenhamos eleições e sufrágio universal, este não é uma garantia de democracia, e nem o pode
ser porque geralmente quem tem o dinheiro para imprimir panfletos e fazer propagandas massivas pela internet não precisa vender o seu trabalho
para viver. Além disso, as mesmas pessoas que pagam por estes panfletos também pagam por redes de televisão, ‘streamings’ de vídeo, produtoras
de filmes e afins. Logo, existe uma série de formas na qual um projeto político pode ser vendido como melhor do que o outro e, mesmo que nada
disso importe quem tem o dinheiro para um filme blockbuster também tem o dinheiro suficiente para influenciar um exército. Entretanto, nada
disso é violento, ainda que tenha gerado o holocausto e cem mil mortos no Brasil, nada disso é violento, pois o que é errado para uma pessoa é
aquilo na qual ela tem consciência da sua existência. Se eu disser que os donos de grandes empresas foram os responsáveis pelo holocausto e são
os responsáveis pelos mortos de coronavírus no Brasil todo mundo me diria que o problema, agora e antes, não estava na classe econômica e sim
nos políticos que estavam no poder. Entretanto, quem foi que pagou os folhetins do partido nazista? E quem pagou as propagandas do PSL?

Para terminar, eu gostaria de concluir o meu raciocínio sobre pessoas e coisas. Penso que aquilo que delimite o que é uma pessoa e o que é algo
está na sua reação, se eu falar pra minha mãe que eu considero ela um objeto ela provavelmente me daria uma tapa na cara, se eu falasse isso com
um celular ele não faria nada, mesmo se entendesse. Além disso, se eu cortasse a mão de alguém, dificilmente essa pessoa não faria nada, ela faria
qualquer coisa para expressar e se revoltar contra essa situação, se eu esmago um objeto qualquer ele não vai me fazer nada.

Uma fita de Atari seria uma pessoa se ela cortasse a cabeça de quem quer que tivesse sido o responsável por enterrá-la em um deserto.
Provavelmente algum teórico ilustrado nos cafés de Paris chamaria isso de totalitário, acharia algo completamente avesso aos ideais iluministas, e
talvez ele estivesse certo, porque estes ideais foram constituídos para quem tinha uma certa cor, uma certa raça e um certo gênero ou, resumindo,
uma certa categoria de pessoa, não de objeto. Uma cabeça cortada não é um objeto, é um fóssil de um mundo que era cruel e já não é mais. Mas isso
é história, coisa de esquerdista, eu ouvi hoje no jornal que precisamos tocar a nossa vida então vida que segue!

Bolsonaro
denunciado em Haia: 
O que isso significa?

No último domingo, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi denunciado
ao Tribunal penal internacional. A queixa foi assinada grupo que reúne
quase meio milhão de profissionais da saúde, acusando o presidente de
cometer graves crimes contra a humanidade, ocorridos durante à
condução da crise sanitária do coronavírus. Já havia outro procedimento
similar envolvendo a questão das populações indígenas, mas esta
denúncia é a primeira que lista diretamente os atos do presidente na
condução desta crise.

A nova queixa tem como fundamento as “ações negligentes e
irresponsáveis que contribuíram com os atuais mais de 80 mil mortos”.
Essas ações e omissões pairam sobre o não atendimento das
recomendações técnicas do próprio Ministério da Saúde, bem como
provocar aglomerações e não fazer o uso de máscaras. Cita ainda a não
adoção de medidas protetivas para com populações vulneráveis e ainda,
de ter patrocinado o uso de medicamentos sem eficácia comprovada,
entre várias outras.

Para que se entenda essa questão, primeiro é necessário compreender o
que faz e quais os poderes do Tribunal Penal Internacional – TPI.
Sediado em Haia, nos Países Baixos, o TPI foi a primeira corte penal
internacional de caráter permanente, sendo competente para julgar
indivíduos, e não Estados (neste caso, quem julgaria seria a Corte
Internacional de Justiça). Os crimes passíveis de julgamento são
justamente aqueles que violam de forma grave os direitos humanos,
como genocídios e crimes de guerra.

O tribunal foi instituído em 2002 por força do Estatuto de Roma, e
possuiu apoio de mais de 120 países na época, incluindo o Brasil. Alguns
países foram signatárias do Estatuto, mas não o ratificaram (aprovaram
internamente), o que faz com que este não produza efeitos para a
aplicação destas regras (como os Estados Unidos e a China).

Para ser julgado pelo TPI é necessário que o caso seja encaminhado pela
corte por um dos Estados-Parte, pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas ou ainda, pela promotoria do TPI, ou seja, o órgão
vinculado competente por investigar eventuais crimes contra os direitos
humanos e levá-los à julgamento.

Este último caso, é o caso do presidente: Ambas as
queixas, a anterior quanto a situação das populações
indígenas, quanto a mais recente e robusta, quanto
ao tratamento da crise da COVID-19, são apenas
iniciativas que visam alertar o TPI para o caso.
Posteriormente, caso seja manifestado o interesse da
corte de prosseguir, será estabelecida uma comissão
de investigação para então sim, se iniciar o processo
de julgamento dos atos do presidente.

E é neste ponto que a situação, por pior que seja em
termos de imagem para o presidente, se mostra um
tanto quanto favorável: Todos os anos mais de 800
denúncias deste tipo são levadas ao TPI, e por óbvio,
nem todas se enquadram nos requisitos para resultar
num processo e eventual condenação criminal a
nível internacional.

Isso não significa que o TPI irá necessariamente
deixar de julgar o caso, podendo ser trazidos
exemplos de condenações passadas, como a
condenação do comandante Augustin Bizmungu pelo
massacre de 800 mil pessoas na Ruanda em 1994 e
também a de ex-general croata Ante Gotovina por
crimes de guerra cometidos contra o povo sérvio,
nos conflitos armados ocorridos em 1995 no leste
europeu. Ambos os julgamentos se deram apenas em
2011, ou seja, mais de quinze anos depois dos fatos
criminosos.

Consultado pelo Sábia, o mestrando em Relações
Internacionais pela USP, Daniel Silva de Almeida
também demonstrou algum ceticismo: “Processos
como este são caros, possuem uma burocracia
complexa. A queixa vai ser analisada, para só
posteriormente decidirem se vão investigar, para só
depois disso decidirem ou não abrir um processo
formal para daí uma eventual condenação”. Além
disso, os crimes geralmente atacados pelo TPI,
geralmente são aqueles com natureza mais direta:
Conflitos armados, massacres orquestrados ou
algum tipo de violação direta, logo a omissão não
seria um argumento tão forte.

De qualquer forma, a mera denúncia ao órgão de
justiça criminal mais importante do planeta tem sim
seu peso, uma vez que desnuda toda a situação
brasileira durante a presente crise, desgasta ainda
mais a imagem do presidente no exterior e serve
como registro histórico da gestão que vai carregar a
marca de 100 mil mortos nas próximas semanas.
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Arthur Albuquerque

Luiz Gustavo Cavalcanti 28 de Julho



Em 1953, o escritor francês Jean Giono publicou um conto
chamado O homem que plantava árvores.A história começa um
ano antes da Primeira Guerra Mundial, num vale remoto dos
Alpes franceses afetado pela exploração do carvão vegetal. A
demanda pela matéria-prima consumiu florestas, pequenos rios
secaram e a paisagem se desertificou. A prosperidade deu vez à
escassez e o êxodo dos habitantes para centros urbanos criou
vilas abandonadas.

Mas um pastor de ovelhas, chamado Elzéard Bouffier,
permaneceu no vale que morava e dedicou-se a transformar o
lugar onde vivia. A cada dia, enquanto pastoreava o seu
rebanho, ele plantava 100 sementes de carvalho.

O que movia o pastor era a perspectiva de que o seu gesto faria
a diferença usando a capacidade de transformar o seu entorno.

Segundo o dicionário Dicio, a palavra ativismo significa “a
prática efetiva de transformação da realidade em detrimento da
atividade exclusivamente especulativa”.

Na Bíblia, no livro de Tiago, podemos considerar este versículo
com uma analogia ao ativismo:

“Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si
mesma” Tg 2:17

Ou seja, a crença em determinada ideia, tanto quanto a defesa
de valores, se dá pela aplicação dos mesmos princípios, onde a
teoria se valida na prática.

E onde nós nos encaixamos? Como parte da sociedade,
dividimos leis, cultura, espaços, acontecimentos, recursos e
política. E também dividimos as experiências dos problemas,
injustiças e desigualdades, tanto localmente com globalmente.
Tudo isso pode criar um sentimento de impotência, mas ao
rejeitarmos soluções que consideramos insuficientes, damos
um passo em direção ao ativismo.

A frase “ninguém pode mudar o mundo, mas todo mundo pode
mudar alguma coisa” parte do ponto de que qualquer um pode
ser um agente de mudança e não somente um recipiente
passivo da realidade. Ao ignorar o nosso poder de realização,
delegamos essa responsabilidade a outras pessoas, que vão
influenciar o mundo que vivemos.

Coisas simples como o fim de semana, que tomamos como
coisa normal, não seria possível sem a mobilização de
trabalhadores industriais no século XIX. Muitas conquistas
levam gerações para serem garantidas, mas todas tiveram um
começo: o potencial de imaginar as coisas diferentes do que são
na atualidade, mesmo que a sociedade diga que atingimos o
melhor patamar em algum assunto em determinado momento.

Mas ao defendermos uma causa, nos sentimos bem e esse é o
primeiro resultado do empoderamento: o reconhecimento da
nossa capacidade de transformar e melhorar a realidade.

O ativismo geralmente é associado a protestos e extremismos,
mas essa é uma visão limitada.

A multiplicidade de recursos hoje em dia nos
apresenta caminhos variados e mostra o quão
abrangente é o poder do individuo.

Por exemplo, o poder de consumo pode ser exercido
de forma consciente, escolhendo empresas que
respeitam os direitos trabalhistas e o meio ambiente,
optando por produtos feitos de forma ética e
responsável, ou que priorizam produção local ou
artesanal.

Temos o poder de criar, de organizar grupos, de fazer
trabalho voluntário, de proteger a natureza e a vida,
de influenciar, de inovar, de compartilhar informação
e talvez o mais importante de todos: o poder de dar o
exemplo.

O nosso ativismo pode ser a fagulha que desperta o
desejo de outra pessoa em se manifestar e buscar
mudanças.

O poeta libanês Kahlil Gibran escreveu em seu livro
O profeta: “A semente que se esconde no interior de
uma maçã tem o potencial de um pomar invisível”.

Mas e o homem que plantava árvores?

Embora muitas pessoas acreditassem que o pastor
descrito por Giono fosse real, ele mesmo esclareceu
em uma carta: “o pastor Elzéard Bouffier é um
personagem ficticio. O objetivo era tornar árvores
mais atraentes, sendo mais específico, fazer o plantio
de árvores ser mais atraente”.

O ativista era na verdade o próprio escritor, que era
também um pacifista, sobrevivendo a duas guerras
mundiais (lutando como soldado em 1914). O livro foi
traduzido em inúmeras línguas, rendeu uma
animação em 1987, mas Giono doou sua obra à
humanidade e depois escreveu:

“Não lucrei um centavo, mas é o trabalho de que
mais me orgulho”.

Mais de 67 anos depois da publicação do conto, com
as alterações climáticas e a destruição do meio
ambiente, sua lição continua mais atual do que
nunca.
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O ativismo e o poder
do indivíduo

Parceria colaborativa com O Sabiá

Por Gabriel Furlan

Arte por Paloma Passos, designerArte por Paloma Passos, designer
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“Num tempo, página infeliz da nossa história…” cantava o Chico Buarque em
uma das suas célebres músicas que comumente são marcos históricos no
Brasil. Poucas coisas se revelavam tão surpreendentes como ouvi-lo cantar.
A cada letra um aprendizado intrínseco. Sentimentos, vivência e muita
sensibilidade.

Passei meses intrigada em entender o quanto essa música dizia sobre a
atualidade vivenciada, mesmo não sendo atual. O Brasil se repetia. Será que é
assim que ele também enxergava? Intensos percalços separavam as margens
do passado até o presente. E não há como negar a dualidade. Não que fosse
clara a trajetória, na verdade, era tão cheia de modulações e características,
mas de fato, algo se repetia.

Chico Buarque sabia, acho que ele sempre soube. Talvez seja este o segredo
dos poetas, a sutileza em observar o que passa despercebido em muitos
olhares. O momento não era dos melhores e o “vai passar” do Chico,
preencheu. Tudo aquilo que passou num outro tempo há de passar
novamente, afinal, e ele sabia. Não me recordo quando aprendi a amá-lo,
Clarice dizia que já era amor antes de ser.

Sua existência me animava e eu buscava nele infinitos motivos para
continuar acreditando que, uma hora, vai passar. Os acontecimentos diários
seguiam uma ordem cronológica que soava atemporal, as informações
chegavam como mísseis em colos que pareciam despreparados a recebê-los.
Deviam ter encontrado um mundo tão vazio a ponto de não estragarem
nada. Mas isto não ocorreu. Tudo estava tão preenchido que o estrago
tomava proporções alarmantes e decapitava a possibilidade de um vislumbre
esplêndido.

Os dias seguiam assim.

Uma ofegante epidemia que, dessa vez, não se chamava carnaval.
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Arte, literatura e afins
Coluna artística 
Vai passar

A arte como forma de recuperação
social

Durante a preparação desta matéria, conduzi uma entrevista com o ator Victor Lampert. Ao
terminar de ler a matéria, uma sinopse sobre o ator está disponível.

A pandemia de corona vírus já causou um desastre na sociedade brasileira e não
estamos nem na metade. Talvez o mais importante, além do que estamos fazendo
hoje, seja o que faremos no futuro para conter; ou mediar, as consequências.

O papel da arte em períodos de desordem, não é novo. Em momentos de caos,
desespero e descontrole, a arte sempre permaneceu como forma de libertação,
recuperação ou revolução. Um exemplo claro, e muito belo por sinal, é o
movimento Renascentista (século XIV até XVII) . Surgiu para acabar com a “Idade
das Trevas” através da ciência, antropocentrismo e o racionalismo. Outro exemplo
clássico, e um pouco mais recente, é o que aconteceu durante ambas as guerras
mundiais (1914-1918; 1939-1945) , em que artistas como Charles Chaplin surgiram
como resistência, assim como o movimento artístico hippie e psicodélico, uma
resposta para a guerra fria e guerra do Vietnã…

Durante minha entrevista com Victor, perguntei o que
é a arte para ele. Sua resposta foi:

“[…] Quando eu penso em arte, eu penso em refúgio
mas eu também penso numa trincheira, um lugar que
você se esconde pra tomar um ar, se alimentar, traçar
estratégia enquanto tem uma guerra rolando lá em
cima. Acho que arte estimula muito as pessoas a
serem elas mesmas e, portanto, autênticas, originais.
[…]”. Esta analogia da arte como lugar de descanso
durante o combate é terrivelmente verdadeira. Uso
esse advérbio porque sei, que muitos artistas se
encontram em uma guerra constante. Uma nobre
resistência, mas que parece ser interminável no
Brasil.

No mundo pós-covid, as consequências não serão
fáceis de se lidar. Algumas, começaram desde já,
como as consequências econômicas para a América
Latina. Outras, como o peso da quantidade de vidas
perdidas, o desemprego, o provável futuro aumento
da polarização, são algumas. Porém, no fundo,
acredito que a consequência mais impactante será o
cansaço social.

Claro que todos estamos cansados. Uma pandemia
com centenas de milhares de mortos, o Brasil sendo
declarado o novo epicentro de corona vírus, uma
grande saturação do sistema de saúde nas capitais, o
aumento do desemprego, o crescimento contínuo da
polarização e extremismo político… Mas é claro, que
todos vamos estar cansados no final de tudo isso, a
maior parte de nós já está.

Luíza Zacarias

15 de Julho 



A resposta de Victor exibe, mais uma vez, a importância da
arte; agora especificamente as artes cênicas, no
psicológico. É crucial, que a sociedade brasileira se torne
mais aberta para esse tipo de terapia. A arte terapia é
mundialmente reconhecida, aplicada e estudada, já que
sua eficácia foi comprovada várias vezes.

Mas sabemos a resistência por parte da população
brasileira pela própria arte e cultura nacional. Não é
novidade que o protagonismo cultural no Brasil nos
últimos anos sempre é de filmes, obras, peças, pinturas
estrangeiros, sobretudo americanos. Ironicamente, o
número de brasileiros que se intulam patriotas cresce, mas
o consumo da cultura nacional, decai.

”Olha, acho que essa é a grande questão. Porque esse
monopólio do cinema norte-americano tá diretamente
ligado com a exploração imperialista […] O que eu sinto é
que muitos filmes acabam falhando em alguns aspectos
por que não tem dinheiro pra bancar a produção da
melhor maneira. Sem falar no retorno financeiro depois da
circulação. Mas digo tudo isso como um ator que tem
alguma experiencia com cinema. Acredito que diretores e
outros profissionais possam ter algo mais concreto a falar
sobre como não deixar nosso cinema morrer.”, comentou
o ator, sobre o tema.

Como brasileiros e brasileiras, devemos preservar nossa
cultura. Sim, mesmo com ataques subversivos por parte do
atual governo federal e mesmo com a tentativa
interminável da extrema-direita brasileira de marginalizar
a arte nacional. Nós, como povo, devemos proteger nossa
arte, cultura e liberdade de expressão. Porque como Victor
já disse: “[…] Quando eu penso em arte, eu penso em
refúgio mas eu também penso numa trincheira[…]”, e nós,
o povo, estamos em guerra.

Durante a produção desta matéria, conduzi uma entrevista
com o ator carioca Victor Lampert. Além de ser Bacharel
em Artes Cênicas pelo Instituto Cal de arte e Cultura, ter
co-escrito uma peça e trabalhado como assistente de
produção, publicará um livro no segundo semestre desse
ano!
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Quando acontecia de ser feliz repentinamente, ela se assustava.
Era como se não pudesse encarar essa pseudo alegria que se instalava de frente,
pois, a qualquer momento, poderia como um copo de vidro, escorregar da
própria mão e se estilhaçar no chão limpo.

O que fazia nestes momentos era viver sem profundas reflexões. Pensava que a
vida era meticulosamente intrigante e tinha sempre uma tendência enorme em
entrar em contato com a imensidão que considerava o sentir. Observava as
pessoas com uma certa ingenuidade que não lhe permitia atravessar fronteiras
as quais ela mesma chamava de sagradas, então, sorria de forma exuberante e
respondia em leve tom: realmente é um lindo dia. Caminhando à beira-mar, se
deparava com enorme gratidão a tudo que existe. Agradecia pela vida em tempos
tão complicados, e não desistia. Sempre falaram a ela da importância da gratidão
para se manter satisfeito em meio aos gritos de insatisfação do mundo, ela
conservava essa clareza apática de quem aprende certas coisas e as absorve até
mesmo quando não fazem o menor sentido. Mas sobre o sentimento de gratidão,
ela parecia compreender. Sentido tinha a ver com sentir e ela adorava ter
sensações. “Tais sentimentos são os meus segredos, que acabaram de deixar de
ser”, pensou. Percebeu que havia pressa no seu andar e, em seguida, tentando
controlar os passos e a sua respiração ofegante com as mãos apoiadas ao joelho,
avistou uma mulher que, de longe, parecia chorar. Não tinha a certeza, pois os
cabelos longos cobriam parte do seu rosto. Pensou em se aproximar.

E se fosse invasivo? – Não gostou dessa ideia. Seguiu respirando fundo, tentando
voltar ao equilíbrio. Em seguida, num relance, a mulher veio caminhando em sua
direção e até que de súbito lhe perguntou: – Onde posso doar tudo de mais belo
que tenho para oferecer, mas como toda boa doação não precisará de
retribuição? Seus olhos, espantados de certa tensão, não foram capazes de
exprimir outra reação que fosse mais acolhedora e a mulher continuou: – Não
serei de capaz de adquirir a humildade necessária para admitir minhas derrotas
pessoais? – “O que será que ela queria dizer”, pensava. Era com ela mesmo essas
indagações? Sem esperar respostas, a mulher seguiu adiante sem olhar para trás
e, para sua infelicidade, não levou as perguntas que ainda pairavam em sua
mente atordoada. Talvez fosse preciso tê-la respondido qualquer coisa que a
pudesse aliviar, mas o espanto tomou conta da sua alma antes que pudesse
sequer refletir.

Psychology today:Recent Art
Therapy Research: Measuring
Mood, Pain and Brain

Tradução: Recente pesquisa sobre
arte terapia: medindo humor, dor
e cérebro 

Sabiá indica:
Cinema 

O Som ao Redor por Kleber Mendonça Filho
Cabra Marcado pra morrer por Eduardo Coutinho

E é aí que, novamente, entra o papel da arte. Ao perguntar
para Victor qual o papel da arte como forma de terapia
para os que perderam queridos, e para apenas tratar de
ansiedades comuns, disse:
“[…] numa aula de teatro ou num processo de ensaio, é
preciso que você trabalhe com suas emoções, e é nesse
sentido que eu digo que o teatro te ensina a ir ao contrário
do que a sociedade normalmente diz, que é engolir suas
emoções. […] Um dos maiores nomes do teatro brasileiro e
mundial, Augusto Boal, desenvolveu o método do Teatro
do Oprimido, que consiste em uma série de exercícios com
a função de democratizar o fazer teatral pra quem tem
menos acesso/oportunidade e propor meios de
transformação da realidade, faz justamente isso. Um dos
exercícios consiste em você apresentar uma foto de algo
que te oprime, que te faz sentir oprimido, e trabalha
concretamente em cima disso em grupo. [...]"

Há felicidade apesar de...
Luíza Zacarias

Ficou alguns minutos ali, estática, tentando achar respostas para aquelas
perguntas que, agora, pareciam sem dono.
E se for o seu modo de buscar sustentações nessa imensidão de sentimentos que
vivem em conflito mútuo? – Pensou novamente.

— Eu a deixei ir, ela me deixou ser. E agora não há nada que possamos fazer uma
pela outra. A passagem do tempo já nos esperava e alterava esse espelho que,
por segundos, refletiu um para cada lado. Como o côncavo e o convexo, um
quase ajuste perfeito de indagações.

O dia estava feliz e, ainda que o presságio tivesse sido impactante, ela pensou
como tentativa de consolo naquela mulher que já não existia: por mais que doa,
dói só um por um tempo.

The Third-Class Carriage
1862–64 - Honoré Daumier

Sofia Schurig 
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trás disso que, novamente, não é exclusivamente ruim mas que acaba esquecendo
coisas que, ao meu ver, dão características especiais para a nossa voz na arte. Do
mesmo jeito que a voz literal não ocorre no vácuo, pois lá não passa som, mas sim
em locais que possuem especialidades acústicas muito próprias e que acabam
gerando fenômenos como o eco, a voz do Artista também está em condições de
temperatura e pressão que são impossíveis de serem separadas da própria, às vezes
o que se quer dizer com uma imagem em um poema não apenas vem de uma
intencionalidade ou de um ato do inconsciente mas sim do lugar onde o artista está
no mundo e este lugar é habitado por mais pessoas que moldam esta fala e que está
totalmente inserido no complexo sistema de relações que fazem as coisas serem do
jeito que estão no nosso país. As intrincadas relações materiais que permitiram eu
poder estar dentro de casa enquanto muitas pessoas não têm essa opção também
faz com que a forma na qual eu experiencio e faço a minha arte sejam da forma que
são e não de outras maneiras.

Estas relações são, nesta pandemia, uma política de genocídio tomada por um
governo que representa uma burguesia de capitalismo dependente que lucra
ativamente com mil pessoas todos os dias morrendo e, relacionando isso com a arte,
o Autor acaba entrando em uma encruzilhada mórbida.

A Realidade é Impossível 
Nos primeiros momentos da quarentena minha
professora de literatura africana contou uma
pequena anedota de Tolstoi. O escritor russo em
sua juventude uma vez fez uma brincadeira com o
seu irmão mais novo em que o mesmo deveria
entrar em um quarto escuro e ficar lá até que ele
não conseguisse mais pensar no urso branco.
Passaram-se algumas horas desde que o irmão
tinha entrado lá sem ainda ter saído ainda e,
quando adentrou dentro do quarto para checar se
estava tudo bem, Tolstoi encontrou o seu irmão
inerte. Preocupado, o escritor pergunta porque
ainda não havia saído de lá, o jovem diz para ele
que, agora que ele estava trancado naquele lugar,
a única coisa na qual ele conseguia pensar era
naquele Urso Branco.

O sentimento geral em relação a pandemia é este,
agora que estamos todos dentro de casa,
escondidos como o animal com medo que somos,
não existe outro assunto que passe tanto pelas
nossas mentes como é as coisas que acontecem
no mundo lá fora, as várias covas, os hospitais
cheios, as mortes, não tem nada que se imponha
tanto agora quanto a realidade, esta que sempre
foi mas nos últimos meses anda sendo impossível
de escapar. O que acontece agora é um evento
traumático que com certeza irá influenciar as
formas como vemos o mundo mesmo após uma
vacina e uma cura mas isso não quer dizer que
este será um tema na arte, porque mesmo sendo
esse o pensamento tirano dentro das mentes de
tantos artistas ele ainda é algo tão complexo que
parece igualmente impossível olhá-lo de frente
como um monstro na qual você nunca consegue
fugir das suas garras mas que te aperta de
maneira tão firme que você não consegue se virar
e olhar em seus olhos.

Isso não é algo especialmente prejudicial para ser bem
sincero, a subjetividade humana carrega dentro de si uma
verdade que é por si só especial e que merece atenção e
dedicação de todo mundo. Nós não somos apenas
pessoas que trabalham e fazem cursos de capacitação
online mas também somos pessoas que choram, amam,
se entediam, desesperam-se e ficam tristes. Essa bola de
neve forma uma voz que todo mundo tem e nunca vai
realmente embora, seja você um escritor compulsivo no
seu quinquagésimo livro seja você uma pessoa que
infelizmente acabou por não aprender a ler e escrever na
vida. Entretanto, mesmo assim, existe uma narrativa por 

Eu escrevo desde que eu me entendo por gente, desde
criança indo até a minha adolescência, agora tendo o
compromisso de escrever semanalmente para este jornal
e tentando publicar um livro que eu escrevi ano passado.
O que é mais difícil para mim nessa quarentena acaba
sendo então o fato de que eu não consigo nem ler e nem
escrever. A minha tripla obrigação com livros (para a
escrita, para dar minhas aulas e para a faculdade) acaba
transformando esse fato que é muito comum entre muita
gente acabe sendo muito frustrante, a minha
sensibilidade com a arte por onde eu consigo consumir e
me expressar simplesmente se enclausurou dentro de
mim e não consegue sair pois a complexidade emocional
que seria ter que me preocupar com questões maiores do
que a quantidade de cândida que eu tenho em casa e as
minhas obrigações diárias sacrificaria a minha saúde
mental já meio capenga neste processo. Isso tudo me
coloca em uma posição de repensar muito quais são as
raízes dessa frustração tão latente dentro de mim
enquanto sujeito no mundo e é, partindo disso, que eu
quero abordar este tema hoje.

Um artista da máscara: sobre
a composição na quarentena 

O gênio e o desespero 
A quarentena tem sido um momento especialmente complicado pra mim, assim como está sendo para todos. Os meus apontamentos sobre isso
não poderiam ser mais supérfluos pois todo mundo já fez a mesma reflexão: estamos em um momento histórico ridiculamente difícil de se viver
fisicamente e mentalmente, com um número de pessoas próximas e queridas reduzidas ao máximo e tendo que, mesmo assim, tocar as nossas
tarefas para continuarmos vivendo sem perder o emprego ou repetir nas matérias da faculdade. Mas nesse ponto da reflexão sobre termos que ser
mais pacientes consigo mesmo e tentar não se forçar a converter tudo em produtividade para não sairmos da quarentena mais exaustos do que
quando entramos tem algo que é particularmente complicado quando se é um artista.

Para quem não sabe a forma que nós vemos o criador de
uma obra de arte hoje é muito trazida das ideias do
romantismo sobre o Autor. Geralmente é comum em sala
de aula que o aluno se pergunte o que o autor queria
dizer com este poema ou passagem do seu livro, e isso é
uma indagação que vem para todo leitor, principalmente
os de poesia, quando querem tentar entender um texto, e
tal processo vem justamente desta visão romântica que
vê no Autor um papel de criador mestre, que constrói
uma intricada e complexa rede de imagens e personagens
que querem sempre significar alguma coisa que, de início,
vem do plano subjetivo para o campo da arte.

Nós não poderíamos ter uma visão que valorizasse tanto
o sujeito assim se nós não vivêssemos também em um
mundo que é profundamente individualista e que projeta
o indivíduo enquanto a medida de todas as coisas.
Existem uma série de consequências políticas nesta
forma de ser pensar arte que se relacionam com a
formação da branquitude e do individualismo burguês
mas, por enquanto, quero me atentar ao fato de que não
apenas se é formado leitores a partir deste ponto de vista
mas também artistas, alguns bons e outros nem tanto,
que procuram profundamente dentro de si algo a ser dito
que signifique alguma coisa para o mundo.
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Nós podemos dizer que invariavelmente a arte vai falar do mundo, do lugar
tênue onde os sentimentos se encontram com a realidade, podendo se focar
em uma abordagem que pense na nossa história enquanto nação ou nos
sentimentos que viver neste mundo traz. Sendo assim, como que se fala com
verdade de uma pandemia que se passa pelo ar e isola os seus pacientes em
hospitais lotados, tirando gradualmente o seu ar até o momento em que ele
morre sozinho sem ninguém para segurar a sua mão e, ao fim, não recebe
nem um funeral com aqueles que o amaram? Como se consegue cantar ou
narrar uma nação ou algo assim? Qual é o nosso mundo agora? É uma série
de filas distribuídas pelas grandes cidades nas agências da caixa-federal? Ou
será que é a nossa casa, onde nós ficamos presos e com medo sem saber
como viver sem ter culpa e estando em um corpo cuja a sensorialidade se
dissolve porque sentir, agora, é a pior coisa a se fazer? Como, como escrever
alguma coisa deste mundo? Estas perguntas colocam um peso em escrever
pois é impossível falar do nosso Urso Branco sem se sentir desrespeitando
de certa forma aqueles que foram dilacerados por ele enquanto é igualmente
impossível não falar deste maldito.

O mundo claramente não é mais o mesmo e, para a arte, eu o vejo apenas se
encolhendo. Se pensa muito no escritor como esta figura reclusa mas isso é
uma gigantesca mentira, o artista para fazer algo precisa andar, ouvir,
conversar, procurar lugares, sentir o lugar onde ele está e como fazer isso
trocando um mundo inteiro por uma casa? As proporções que eu tinha em
relação ao meu mundo com certeza mudaram drasticamente, eu me sinto
procurando com uma lupa alguma coisa que não seja o cotidiano e que dê
algum material, mas o mundo fica cada vez menor, e nesse processo ele fica
cada vez mais ordinário, pois ser comum é ter a estabilidade necessária para
não se deixar consumir mas estabilidade não é sempre aquilo que gera algo
para se fazer arte.

Qual mundo exatamente existe para a arte agora? Esta, como todas as outras perguntas são difíceis e sem nenhuma resposta muito
clara agora, mas eu acho que, na verdade, estamos em um momento em que este mundo está literalmente acabando, se dissolvendo
nas nossas mãos. É válido lembrar de que quando o mundo acaba quem é destruído primeiro são todas as instituições que moldam a
vida social, os jornalistas não conseguem mais defender o projeto neoliberal que eles fecundaram, os governos capitalistas já não
possuem mais explicações para o sangue que está em suas mãos e tudo simplesmente está deslocado de uma forma na qual as coisas
estão estranhamente na mesma ordem só que em outro lugar e, conforme vai se ruindo, cada uma destas vai sendo sepultada um
palmo mais fundo do que já estava e as nossas canções acabam nesta armadilha entre ser um canto fúnebre ou não ser canto nenhum.

O mundo claramente não é mais o mesmo e, para a arte, eu o vejo apenas se encolhendo. Se pensa muito no escritor como esta figura
reclusa mas isso é uma gigantesca mentira, o artista para fazer algo precisa andar, ouvir, conversar, procurar lugares, sentir o lugar
onde ele está e como fazer isso trocando um mundo inteiro por uma casa? As proporções que eu tinha em relação ao meu mundo com
certeza mudaram drasticamente, eu me sinto procurando com uma lupa alguma coisa que não seja o cotidiano e que dê algum
material, mas o mundo fica cada vez menor, e nesse processo ele fica cada vez mais ordinário, pois ser comum é ter a estabilidade
necessária para não se deixar consumir mas estabilidade não é sempre aquilo que gera algo para se fazer arte.

O mundo está no seu fim, não quero dizer com isso que estamos fisicamente no último holocausto que irá varrer a humanidade da face
da terra mas sim que o mundo como conhecemos, com o seu modo de produção e suas construções sociais está implodindo e
chegando ao fim. Isso não é algo que por si só é ruim mas é péssimo que ele esteja levando consigo centenas de milhares de mortos e
sem nenhuma garantia de melhora. O mundo já acabou várias vezes antes e por muitas outras irá acabar, tivemos a peste negra, a
primeira guerra mundial e o holocausto, o olhar desesperado para a sua própria mão já é um questionamento antigo na história da arte.
Mas, mesmo assim, o que fazer agora?

O artista agora acaba sendo como um defunto sepultado. Como ele está morto, ele tem de deixar ir, deixar ir algumas coisas e manter a
sua pele fria, mas não apenas dentro de si as coisas estão indo embora como praticamente todo o seu mundo também o foi, e já não há
mais volta, até que a porta da tumba se abra. Creio que o primeiro passo seria se perguntar do que você, leitor, está disposto a deixar ir,
visto que é sempre mais fácil perguntar aos outros. O que você deixaria ir embora?

Após isso, sabendo muito bem o que temos por hora, acho que um caminho seria por fazer uma poesia da porta que cotidianamente
olhamos quando acordamos em nosso caixão, cantar sobre ela, sobre suas lascas de madeira e até mesmo sobre os vermes que passam
por ela, acho que talvez o caminho seja por aí.

Por uma poética do caixão 

The Past, the Present, and the Future (Le passé – Le présent – L'Avenir)
1834 -  Honoré Daumier

Arthur Albuquerque 



Acordei tão cedo que desejei profundamente ser abduzida
apenas para continuar dormindo no caminho para não sei onde.
Pensei nas mais variadas possibilidades de me fazer pegar no
sono de novo e, de tanto rolar na cama, o alarme tocou. Era
ligação. — Oi, quem fala? Pensei no que Buda diria se tentassem
estressa-lo ao desabrochar do dia. Ando muito good vibes para
perder a compostura às 6 da manhã.

A primeira foi a Fabiana, num barulho ensurdecedor, achei que
estivesse me ligando do trânsito da Avenida Paulista em horário
de pico. Disse um monte de palavras desconexas que só
consegui captar “seis meses de fidelidade e um brinde
personalizado”. Queria ter dito a ela que de fidelidade eu
entendo e até queria o brinde, pois me sinto especial e ainda, no
combo, gosto também de me iludir, mas a ligação caiu antes.
Coloquei o celular no silencioso e pensei em algo que pudesse
criar o ânimo que eu precisava, ultimamente inexistente na
minha rotina atordoada. Quando resolvi olhar o telefone, sete
ligações perdidas com o DDD do Paraná, mas não conheço
ninguém que mora no Paraná, não há porque retornar, que
sorte. O dia seguiu entre ligações de um tal de Carolina que
queria saber se a Teresa estava, depois veio o Pedro falando de
doação para entidades filantrópicas e eu, comovida, antes de
doar o que ele pretendia, me doei.

Durante as obrigações do home office e pequenas pausas para
profundas respirações, houveram outras ligações que se
alternavam em desligar ao atender e tocar algumas vezes
desligando antes do atendimento. Nessa hora eu já me sentia
exausta e quase pensei em marcar uma consulta porque vai que
rola um calmante, mas o telefone tocou de novo e dessa vez era
uma tia perguntando sobre o número de telefone de algum
lugar que eu não conheço. —Tudo bem, tia. Vou pensar com
quem posso conseguir e te ligo de volta. – Te ligo? Parei. Até a
palavra ligar já havia me incomodado nessa altura, irritadiça,
pensei no suco de maracujá tão natural que estava na geladeira,
típico de quando eu acho que fazer tal coisa me deixará melhor
que o estado anterior. Talvez fosse melhor não me perder em
devaneios que não mereciam tamanho espaço. Se as empresas
que utilizam do telemarketing como forma de comunicação
com seus prospects e credores soubessem a quantidade de
ligações que eu havia recebido durante todo o dia, certamente
se comoveriam falando: — Ah, coitada! Vamos deixa-la em paz!

O problema já havia deixado de ser as ligações e transformou-se
no mundo, na inabilidade de cuidar das suas necessidades
viscerais. Quantas elucubrações cabiam na existência humana
que fazia de tudo para se anestesiar do que realmente pulsa
dentro de nós? Começar com uma sensação e terminar em
outra, nada mais homo sapiens. Fluidez contemporânea e todos
aqueles termos que criamos para os novos temas que vão
surgindo e não sabemos decifrar.

Mas chegou a vez da Rosa me ligar e, para o seu desgosto, quem
estava cheia de espinhos era eu, desliguei.
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Você o amava, e nem de longe isso alterava algo. E se agora se atentar, verá
que acabei por chamar de “isso” o que, quem sabe, seria o motivo que te
impulsiona a seguir. Não que ele não tenha lhe dito sobre o quanto
admirava a sua coragem em dizer o que ele mais sonhava em ouvir. Ele
queria, mas não de você. Atormenta-o ser as suas noites mal dormidas e as
suas projeções de eterno amor, e nele, tudo soar levianamente prazeroso.
Porque é um prazer egocêntrico, distante da vontade estar perto e
bruscamente mal. Como é que se entra na vida de alguém para não ser
recíproco? Não se pode não ser recíproco, deveria ser proibido e passível
de morte àqueles que negam aos outros aquilo que buscam ali nas outras
esquinas. Faz tempo que ele sabe sobre o que sente e sobre o que não
sente, e para o seu pavor, ainda não mudou nada. Continua tudo igual.
Complicado, cínico, doente. Para que tenha mudanças é preciso que exista
incômodo. É preciso que exista o gostar e o não gostar, pois, ambos te
obrigam a alguma escolha. Ele não escolheu nada. Segue chamando de
instinto, ainda primata, diferente da soberania encantada do amor, que é
docemente puro por ser de uma simplicidade quase extinta, longe dessas
teses decifráveis e que se encontram aos montes deploráveis do íntimo
humano. Eu te desejo esse amor que ele não pode te dar e que você, por
resignação, ainda doa.

E mesmo repetindo essas mesmas palavras que podem te causar algum
efeito, eu nunca minto quando digo que você merece muito mais.

 Mas por favor, só mais uma coisa: não se contente apenas com isto.

Quase todos os dias, naquele mesmo local, os sentimentos se
afloravam captando então a essência do sentir. Havia mais
coisas a serem ditas e a serem dolorosamente sentidas. É que
esse momento não é involuntário, precisava existir “aquela
coisa” que depois de ter acontecido remetia a essa “segunda
coisa” que agora chamarei de sentir, ou precisamente não
sentir.

O telemarketing que
lute

Se ainda não te disseram 

Luíza Zacarias

Sabiá divulga -  @giiluca_
Giovanna Luca

Luíza Zacarias



Além do problema citado acima, existe o pior de todos: estamos perdendo o
foco. Enquanto a nova esquerda popularizou o termo antifascista, esquecendo
de avisar que o antifascismo é contra o capitalismo, nós como sociedade
esquecemos os reais problemas do resto da população.

Metade dos brasileiros vivem com menos de quinhentos reais por mês, valor
do auxílio emergencial que causou um surto neoliberal coletivo, tenho certeza
que a prioridade da maior parte dessas pessoas, não é colocar um ícone do
antifascismo em uma rede social, e sim saber como vai pagar o aluguel,
sustentar a família e sobreviver. 

A maior parte dos brasileiros não possui plano de saúde, relembrando que
estamos em uma pandemia, então acredito que a prioridade dessas pessoas
não é se o hospital particular X está distribuindo cloroquina para pacientes
que, por estupidez, desejam consumir esse remédio, mas saber que se SUS
está funcionando.

Não só estamos esquecendo dos reais problemas do Brasil, mas apagando da
história pessoas, movimentos e organizações que deram suas vidas por uma
causa. Vemos que semana sim, semana não, a direita reacionária tenta apagar
Marielle Franco de nossa história. Ela não foi a única, pois infelizmente, a elite
(principalmente a midiática e neoliberal) teve sucesso em apagar da história, e
covardemente deturpar, grandes guerreiros progressistas que atuaram em
território nacional, como Carlos Lamarca ou Olga Benário.

Enquanto esquecemos essas personalidades, damos atenção a youtubers ou
influencers que se sentem atacados pelos bolsonaristas. Novamente, isto é
aceitável? 

A comunidade brasileira precisa superar a barreira do óbvio, precisamos
enfrentar mudanças e isso significa enfrentar as elites citadas acima. A
narrativa infantil de alguns da frente ampla (a “nova oposição”) atinge
justamente esses brasileiros, os mais vulneráveis. Atinge os que realmente
precisam de uma esperança, um progresso e uma revolução no sistema, pois o
movimento que deveria ser uma oposição, está mais ocupado querendo
receber aplauso em redes sociais.

Existem comunidades, como a indígena, que precisam desesperadamente de
ajuda e essa ajuda não deve mais ser negociada. As pessoas precisam
desesperadamente de um sistema público educacional que funcione. A renda
básica universal deve virar uma realidade e não falação para ganhar votos. O
Brasil precisa de tantas, mas tantas mudanças, e a nova oposição prefere gritar
que é antifascista em redes sociais.

Brasileiros precisam de mudanças, não de discursos. Precisamos que
privilégios elitistas acabem e que a maioria, que é pobre e ignorada pela
democracia liberal, seja ouvida. Reafirmar o óbvio não é motivo de aplauso,
pois não é especial, não causa mudança e não faz diferença nenhuma na vida
de maior parte dos brasileiros.

Porém, felizmente, essa frente ampla, ou frente oca, não sobrevive sem falar o
óbvio. Não sobrevivem pois não possuem projetos, apenas rastejam sobre a
democracia brasileira ditando regras e suprimindo melhorias populares para
conseguir manter seus privilégios.

Quem sabe se a maior parte dos 210 milhões de brasileiros fossem
consumidores em potencial, ou possuíssem contas no Twitter, as figuras da
frente ampla ouviriam suas reais reivindicações. Ou seria uma escolha muito
difícil?

Enquanto fazem frases de efeito, já que ser contra o governo Bolsonaro se
tornou símbolo de lucidez, muitos continuam com o mesmo cerne ideológico
de 2013-2018, o que é extremamente perigoso em um período frágil da
democracia brasileira. Da mesma forma que hoje, grupos de republicanos
estão se juntando com democratas para impedir a reeleição de Trump, eles
não deixam de ser republicanos. O mesmo vale para a frente ampla.

É importante que os militantes, ativistas e políticos brasileiros (os que
realmente pretendem causar uma mudança na sociedade) tomem consciência
de que, se arrepender de ter influenciado a eleição de Jair Bolsonaro, ou
votado no indivíduo, não é nada de especial, essas pessoas apenas se tornaram
sensatas.

Outro ponto essencial a ser abordado é o porquê da atual “frente ampla” ser,
na realidade, uma oposição vazia, oca. A maior parte dessa frente não só
constitui neoliberais e adoradores da velha política, mas pessoas que ajudaram
a criar o antipetismo e por fim, o ódio ao progressismo em geral, mais
especificamente em 2013. A maior parte da atual frente ampla só é contra à
área reacionária e extremista do governo Bolsonaro. Ou seja, são contra atos
antidemocráticos, preconceitos sociais, violência policial (em alguns casos,
assisti muitos dessa tal oposição querendo justificar este ato criminoso e
covarde) e coisas que honestamente, em pleno século vinte-um, deveriam ser
consideradas mínimas.

Ser contra o nazismo e ao fascismo não te torna um líder de um
movimento político, apenas te torna uma pessoa sensata. Da
mesma forma que ser contra um golpe militar, como o de 64, não
te faz uma pessoa inteligente e progressista, apenas demonstra
que você conhece sobre a história nacional.

Essa tática política de falar o óbvio, receber reconhecimento nacional e se
tornar um herói, no pior dos casos um mártir, não é nova no Brasil. Ela
aconteceu há pouco tempo, durante a ditadura, quando grupos jornalísticos
que ajudaram a derrubar o vice-presidente democraticamente eleito, João
Goulart, e depois de sofrerem censura contra sua liberdade de expressão, se
tornaram a “oposição”, contra algo que eles apoiavam. Coincidentemente, os
mesmos grupos jornalísticos ajudaram a eleger Jair Bolsonaro, um presidente
que abertamente elogia a ditadura militar brasileira e afirma que ela deveria
ter matado “uns trinta mil”. Parabéns aos envolvidos, ele conseguiu. 

Caso a sociedade brasileira continue caindo nessa manipulação, nunca
conseguiremos fazer um real progresso em nossa comunidade. Iremos
continuar nos contentando com o mínimo e permitindo que a elite brasileira
mande e desmande no que eles acreditam que seja uma democracia. Quando
quiserem, seremos uma ditadura, quando cansarem, seremos uma
democracia. Onde isto é aceitável?

É necessário entender que a maior parte dessas pessoas não mudou seu
pensamento neoliberal que beneficia somente elites, da mesma forma que a
grande mídia não parou de apoiar Paulo Guedes. Qual o problema de não
ocorrer uma mudança de pensamento? Simples, não houve uma auto crítica
por parte da elite econômica e midiática. Não mudaram durante os anos
trinta, não mudaram depois da ditadura militar e não mudaram após ajudar a
criar e fortificar a extrema-direita brasileira reacionária.

A confiança que o povo brasileiro está depositando, em um momento
democrático tão frágil, nessas elites é perigoso.

Não somente por não serem confiáveis, mas, porque estão aproveitando o
período de alta reprovação do presidente Jair Bolsonaro e seu governo para
inserirem na sociedade o que eles julgam que é uma boa oposição e o que a
esquerda brasileira deve ser, a partir de seus moldes. Além de inserirem
esses indivíduos em nossos meios culturais e informacionais, os
transformaram em ícones da oposição, muito provavelmente, por medo de
uma futura resposta da sociedade ao fim do governo Bolsonaro. Uma resposta
de revolta, de reparação histórica e o mais importante: de fim de privilégios,
mas é mais que claro que grandes mídias e a muitos da atual oposição não
querem esse tipo de coisa. Claro, seria muito desgastante, não é?

A estupidez da oposição 
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 O governo de Jair Bolsonaro criou um fenômeno curioso na sociedade  brasileira, a perda de memória coletiva. Em um piscar de olhos,
pessoas e jornais que ajudaram a fomentar a eleição de Jair Bolsonaro, esqueceram da sua participação nesse processo e viraram “ícones de

oposição”.

A nova oposição, ou a nova esquerda, possui falas como “Quem se cala diante o fascismo é fascista”, enquanto, curiosamente, elegeram o
suposto fascista, além de afirmarem abertamente que esta escolha eleitoral era, infelizmente, muito difícil.

Sofia Schurig 

Repressão militar durante movimento estudantil, em 1968 
Crédito: Wikimedia Commons
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O grande problema é que essa constatação não respeita as ordens do mundo em que vivemos. Imagine como seria embaraçoso dizer para o CEO da
Disney que fazer um remake de Rei Leão é estúpido, pois o original já cumpriu a sua função como arte ou imagine a reação de um jovem adulto
médio quando eu dissesse a mesma coisa sendo que ele passou toda a sua vida em uma cultura cuja o único ciclo que é respeitado é aquele na qual
um produto quebra para ser substituído por outro? A arte entra em conflito com a nossa ordem industrial de produção capitalista alarmada, e dessa
briga ela nem sempre ganha.
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Se uma obra de arte é ruim,Se uma obra de arte é ruim,
parte da culpa é sua.parte da culpa é sua.

Grande parte das histórias que nos são contadas por filmes, séries, quadrinhos e livros devem diretamente do gênero literário do romance. É
importante lembrar que quando se diz Romance aqui não se fala de histórias de amor, mas sim de livros escritos em prosa, com um personagem
principal e um início, meio e fim. 

A característica principal deste gênero literário é o valor excessivo que se dá ao indivíduo nesta forma literária, um exercício interessante para
comprovar esta influência é ver a quantidade de livros que existem com o título de seu personagem principal como Dom Casmurro, Madame Bovary
e outros. Vários teóricos já pensaram bastante sobre o tema, sendo  um dos mais importantes o ensaísta alemão Walter Benjamin que no seu ensaio
sobre a obra do contista russo Nikolai   Leskov dizia que o romance já não trazia mais a grande gama de valores pedagógicos que haviam nas
narrativas clássicas, por ser um gênero que representava a formação do capitalismo e o distanciamento que este sistema construía em relação às
tradições orais.

A narrativa e a morte

Neste ensaio, um dos apontamentos mais interessantes que é trazido é que, ao fim do romance, o que nos resta é a morte, que muitas das vezes é
representada pela morte literal do próprio personagem, deixando o leitor a contemplar este fim e a nossa própria condição humana após o final do
livro. Sendo assim, o término e a morte de todos nós, é uma parte central para pensarmos nas formas em que contamos nossas histórias atualmente.

Falar sobre a morte é sempre algo muito difícil, esta experiência por mais que seja universalmente presente é, também, algo da qual nós fugimos
como o diabo foge da cruz. Isso se dá também principalmente pela maneira na qual a morte para nós ocidentais é tratada, sendo sempre mediada
pela instituição médica e sendo sempre tratada da maneira mais traumática possível. É difícil ver alguém que realmente esteja tão resolvido com esta
questão a ponto de aceitar este fenômeno e todos os sentimentos que vem junto dele. Ninguém quer morrer, por isso nós acabamos esquecendo que
nem sempre morrer é algo ruim, e a arte popular dos últimos anos nos ensina essa lição.

O que nós sentimos quando
uma história morre

Na cultura pop a morte também é evitada de todas as formas possíveis,
mas não pelos mesmos motivos. Quando uma história morre se cria uma
falta, se ela foi realmente boa e conseguiu falar com você, dificilmente
você sairá se sentindo bem do término desta obra. Claro que eu não
quero dizer aqui que todo bom livro deve te fazer chorar mas sim que
toda obra que seja vivida e encarnada dentro de si te deixará com
saudades, isso não é algo ruim, muito pelo contrário.

A verdade é que nós amamos arte principalmente pela forma na qual ela
nos faz sentir coisas, em como nós dissolvemos todas as nossas barreiras
para sentir algo de novo que reordene todo o nosso ser, e isso é algo que
nos traz uma saudade, uma falta que não é apenas dos personagens e do
enredo, mas sim da maneira na qual nós nos sentimos naquele exato
momento do primeiro contato e na, qual nós não sentiremos nunca mais.
Se não fosse assim, qual seria o valor de reler um livro ou de reler um
poema até que uma boa parte dele naturalmente esteja decorada na sua
cabeça? Porque qualquer pessoa se prontifica a assistir novamente o
mesmo filme e perder duas horas da sua vida quando ele poderia estar
assistindo algo completamente novo? A resposta é que, para além do
fato de que toda boa arte terá sempre algo novo a te ensinar, você volta
para uma obra antiga para sentir novamente como era o seu sentimento
naquela primeira vez.

Entretanto, estas sensações não são coisas que estão apenas atreladas com esta experiência do fim. Na realidade, elas são mais como forças
expansivas que nunca descansam em nenhuma parte do nosso ser, se expandindo para recriar novas formas de se sentir todo e qualquer
sentimento antigo. A forma na qual você se sentia assistindo Rei Leão não apenas fica preso nas duas horas da animação, mas sim nas músicas que
te marcaram e em uma série de vários outros sentimentos que seria impossível de catalogar, e isso só pode acontecer porque aquela arte é do jeito
que ela é, e sendo dessa forma ela só pode adentrar dentro de ti porque ela tem um fim. Ouso dizer que a arte começa de fato nos momentos após o
seu fim e, principalmente, quando saímos vamos viver as nossas vidas, e isso é uma coisa que parece escapar de todos quando o assunto é cultura.

Décalcomanie - Magritte, 1966

Quem é dono de uma obra?

A Menina doente, Edvard Munch, 1886



É nesta intrincada relação que surge o fenômeno das sequências e dos remakes, pois eles que são o produto natural de um mundo que não
consegue fazer outra coisa com sentimentos que não enlatá-los até que eles percam o seu sabor orgânico. Sendo assim, nós enquanto
consumidores constantes de obras de arte não somos nada mais que viciados em ciclos eternos que nos façam para sempre repetir os mesmos
sentimentos que tivemos há muito tempo, quando ainda não tínhamos sido adestrados a consumir a cultura ao invés de senti-la.

Quando uma legião de fãs se alegra histericamente por um novo filme do Star Wars, não é porque eles estão animados por sentirem coisas novas e
diferentes, mas sim porque eles estão felizes em poder se sentir novamente da mesma forma que se sentiram quando eram crianças sem nunca, de
fato, evoluir enquanto seres humanos e sem nunca aceitar que a morte existe. Ao invés disso, acabamos fazendo com que histórias vivam de tal
maneira na qual ela se corrompe até que não haja mais nada que não uma sombra daquilo que nos fez amá-las para início de conversa.

Sendo assim, não é de se estranhar que a figura do nerd ou do geek tenha virado em certos círculos a representação de homens infantis que se
recusam a crescer, porque não apenas todo o público foi educada a ser assim como uma nova geração de criadores de conteúdo escrevem e
produzem obras por meio dessa lógica.

Agora imagine que você é uma história e não pode morrer. Imagine os anos se passarem e você não ficar mais sábio e maduro, mas sim repetitivo,
eternamente repetitivo, imagine crescer em você um cansaço por dizer as mesmas coisas todos os dias e nunca de fato poder descansar em paz,
imagine o pesadelo de nunca poder mudar. É o que fazemos com toda obra de arte, e não podemos nos queixar por muitas delas serem ruins, pois
nós não damos a ela o espaço para continuarem sendo tão boas e vivas quanto antes.

Por isso que, para concluir, é melhor que se deixe morrer. É melhor que seja esquecido, que corra o risco de nunca mais ser consumido, pois,
repeti-la a exaustão é também impedir que ela seja novamente sentida por outra pessoa. É melhor que você e eu aceitemos logo que nós não
voltaremos a nos sentir da mesma forma em que nós assistimos Star Wars pela primeira vez. Deixemos que ele morra, pois só assim ele vai poder
viver para outras pessoas.

A arte não existe para te excitar todos os dias, mas para que você possa sentir algo, seja bom ou ruim, e possa sentir coisas novas, inusitadas e
diferentes, para que você mesmo possa também ser algo novo, inusitado e igualmente diferente, pois esta é a alquimia de uma obra arte: tocar em
seu peito e penetrar muito mais fundo do que a própria pele e deixar a mão lá enquanto ela vai embora para nunca mais, te deixando apenas com a
memória. Isso não é nada ruim, isso é algo vivo, pois viver é a própria sina da arte e a memória não é nada de horrível, é a melhor coisa que pode
acontecer quando você ama de fato algo e se você ama um filme como Star Wars, porque repeti-lo por décadas e décadas com filmes, séries e
jogos sem nunca deixá-los, de fato, ir embora para que você também possa ir embora em direção à algo radicalmente impossível. Abrace o nunca
mais, viva e deixe morrer, alcance o impossível de virar algo além de uma criança de 30 anos, deixe ir para sempre e não tenha medo da nostalgia,
o nunca mais é algo melhor do que você imagina, só tente e o sinta.
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Neste texto o foco não é o autor, mas, sendo eu mesmo um escritor, vale a pena trazer alguns apontamentos sobre este elefante na sala. A arte só
conseguiu se elevar ao status de pop quando as condições materiais de distribuição da mesma conseguiram evoluir em um nível onde não mais
unicamente o clássico erudito conseguiu ultrapassar as barreiras geográficas e ser, de fato, muito bem divulgado ao redor de todo o mundo.
Fenômenos de livros como 50 tons de cinza chegarem a ser traduzidos para uma variedade de línguas e serem best-sellers internacionais nos
mostra como você não precisa mais ser um Homero ou um Shakespeare para ter livros tanto nas livrarias de Rússia quanto nas do Brasil, e isso não
é nada necessariamente ruim, pois aquilo que constitui a categoria de clássico acaba também passando por um processo de silenciamento de uma
série de histórias que merecem serem divulgadas (não que este seja o caso de 50 tons de cinza).

Entretanto, esta mudança no eixo da divulgação e da publicação
também muda a postura dos autores de obras pop pois a arte nestes
casos se mescla muito com a categoria de um produto de consumo e,
por isso, o artista perde a sua colocação de gênio criador que constrói
grandes obras e se junta em uma categoria deformada que o obriga a ter
que produzir uma obra no esquema industrial da produção de enlatados,
mas que ainda tenha a qualidade que o fez ser celebrado para início de
conversa. Um ótimo exemplo é sobre como a série de livros que
originou Game of Thrones é tratada. Mesmo que o autor seja muito bem
visto por toda comunidade, o público não parece respeitar o seu
processo demorado de composição e a sua própria vida pessoal e sua
condição física, visto que ele é um senhor  de idade avançada.

Isso coloca uma questão muito interessante que é: quem de fato pode
ditar a composição de um livro? Nesta tensão entre o artista e o público,
aparentemente, quem sai ganhando é o público pois, sem a sua
popularidade, as contas do artista não são pagas.

Só que o leitor não é um vampiro malévolo com uma sede insaciável por
mais conteúdo, ele é mais uma pessoa que foi educada pela forma na
qual o sistema capitalista consome qualquer coisa. Por isso que nós não
podemos colocar agora o público como o dono da obra mas sim o
próprio capitalismo, pois é ele que funciona e nos ensina enquanto
público a funcionar de tal maneira.

A morte de Marat
Jean Jacques Louis David, 1893 Viva e deixe morrer

Arthur Albuquerque
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Sobre as  nuances da
modernidade que nos
passam despercebidas

Arte por Cristiano Siqueira - @crisvector

Um alerta não aos outros, como se eu mesmo estivesse numa posição
de visão privilegiada para com a realidade, mas um alerta e acima de
tudo um lembrete para nós mesmos sobre a natureza turva, caótica e
quase sempre conflitante da realidade que nos cerca, que muita das
vezes é simplificada ou alterada através das lentes das nossas próprias
paixões e ideologias.

Um alerta não aos outros, como se eu mesmo estivesse numa posição
de visão privilegiada para com a realidade, mas um alerta e um
lembrete para nós mesmos sobre a natureza turva, caótica e quase
sempre conflitante da realidade que nos cerca, que muita das vezes é
simplificada ou alterada através das lentes das nossas próprias paixões
e ideologias.

Estas mudanças não ocorrem de forma uniforme, tampouco no mesmo
sentido para os mais diversos grupos e classes da sociedade humana,
ao contrário, o mesmo movimento de mudança pode ter contornos de
avanço para uns, ao passo que é a verdadeira feição da barbárie para
outros.

Toda essa mudança se dá num ambiente complexo de conflitos
entrelaçados de interesses, escolhas de Sofia, disputas por espaço e
poder, muito além de determinados opressores e oprimidos. Estes
conflitos merecem um olhar atento e profundo, buscando entender
[entendimento este sempre parcial] daquela relação e as demais que a
tangenciam. Não se fala mais em dialética, mas em dialéticas, dialéticas
estas que se entrecruzam e adicionam a cada movimento mais e mais
elementos.

É neste ponto que repousa o presente alerta: muita das vezes, seja por
conta das nossas paixões, do nosso meio ou de nossa predileção
ideológica, somos levados a enxergar o mundo não por uma lupa de
investigação, mas sim através de uma lente das mais diversas cores,
formas e ângulos possíveis. Essa última, essa lente, é a visão da
dogmática, a visão que busca encaixar a realidade em seus termos e
não de buscar os termos da realidade, e eis aqui onde, a meu ver, resta
o maior dos nossos equívocos.

Buscar entender a realidade a partir de uma tese um problema
fundamental, a partir de suas consequências interpretativas práticas. A
a primeiro destas consequências é simples, de quando se encontra o
objeto da tese, levando a confirmá-la, e até aqui, tudo transcorre
normalmente; Quando se encontra um objeto não coerente com a tese,
a existência dele pode invalidar a tese, o que também não apresenta
maiores consequências negativas; porém é no último caso que
encontramos um grande problema: quando a situação real não se
adéqua a tese e ao invés de se buscar compreender as
incompatibilidades, se busca conformar a realidade nos pressupostos
da tese.

Ora, não pode a realidade ser conformada aos nossos próprios
pressupostos, pois a realidade é ponto de partida e não o contrário.
Portanto, incorremos no erro toda vez que num mundo de constantes
mudanças, buscamos interpretar a nova realidade a partir de visões
estabelecidas anteriormente. Isso não quer dizer que todo
conhecimento anterior seja desperdiçável, mas que a bagagem anterior
deva ser ferramental auxiliar e não o fim de nossas interpretações.

Ainda mais em tempos de disputa de narrativa e espaço, não
podemos ser seduzidos pelos anacronismos afins.

Vamos ao exemplo prático: nas últimas semanas, nos deparamos com o
movimento legítimo dos entregadores de aplicativo, que exigiam de
forma justa condições básicas de trabalho. Estes profissionais nunca
tiveram tanta presença e importância dada a pandemia e o isolamento
social, e a nova arena política das redes sociais entrou em combustão
entre o apoio destes trabalhadores, além dos dissidentes que
relativizavam a questão e daqueles que a negavam por completo.

Interpretadores mais afoitos partiram logo para jogar a questão como uma
questão clássica de luta de classes, trabalhadores oprimidos sobre o regime
opressor do capital – e tal afirmação não deixa de ser verdade – mas muito se
perde se apenas esta for a ótica utilizada para se compreender (e
consequentemente oferecer soluções) para o problema.

Entra então a questão da modernidade. A mesma modernidade que formalizou a
informalidade, que transformou aplicativos que se iniciaram sob uma suposta
aura de complementação de renda, mas que acabaram por se tornar renda
primária de milhares de pessoas. Soma-se que nesta forma de contratação, o
trabalho se dá sob demanda e sob remuneração imediata. Quanto mais entregas,
maior a remuneração enquanto quanto maior o número de entregadores, menor
o valor e a quantidade de entregas para cada entregador.

Estes fatores integram a complexidade da existência de um objeto a ser
entregue, e o “patrão” que produz este bem, o algoritmo do aplicativo que se
coloca sempre como mero intermediário e fornecedor de plataforma além das
relações possivelmente problemáticas com os clientes que recebem o produto e
que podem com um simples clique, levar o entregador a ser descredenciado sem
que necessariamente haja uma justificativa plausível.

Pode-se dizer que apesar destes fatores de complexidade, a relação ainda
subsiste num sistema que parte da infraestrutura ou da superestrutura, esta que
mantém a relação capital x trabalho. E a partir daí, tudo bem, mas do que serve
esta interpretação para o enfrentamento do problema no mundo complexo?
Do que serve esbravejar um modelo se as relações ali contidas não são
compreendidas a fundo? Quem ocupa cada um dos polos se a própria relação
se apresenta de forma multipolar?

Levanto ainda outro ponto, suscitado nas redes: poderia ser acusado o eventual
entregador de não cumprir com o breque do aplicativo de traidor da classe?
Seria justo e digo mais, seria útil, recriminar aquele submetido a tais condições
de trabalho, vez que se sabe que algumas horas parado ou uma eventual
negativação em seu perfil, teria consequências drásticas em seu sustento? O
modelo clássico das greves – estas que necessariamente interrompem o lucro do
patrão – funcionaria neste caso?

Levanto ainda que este tipo de interpretação não se limita a visão marxistas,
podendo ser exemplificada pelas mais diversas outras visões dogmáticas, tendo
eu trazido este exemplo mais pela atualidade e a pertinência do exemplo e do
caso citado, do que para concentrar minha crítica e alerta.

Seguindo neste mesmo exemplo, encontrei outro caso, desta vez nos discursos
esparsos das redes sociais. Um autor, do qual já nem me lembro mais o nome ou
usuário, mas que declarava em seu perfil ser uma pessoa marxista-leninista,
posta algo como a seguinte frase:

       Alguém me explique COMO explicar para um trabalhador de que ele          
 pode pegar um ônibus lotado, mas que não pode ir num bar com seus amigos?

O tweet, com milhares de compartilhamentos e gracejos nos comentários traduz
bem o que tento alertar no presente texto: para o autor, sua visão é tão absoluta
e realista, que no alto de sua soberba, o estudado da causa se acha na posição de
explicador, de voz da razão para os trabalhadores, como se estes não pudessem
ou não conseguissem interpretar por eles mesmos os dados da realidade, pior,
da sua própria realidade.

Isso tudo, apesar da boa crítica bem fundamentada sobre a falta de políticas
públicas que fortalecessem o isolamento social, ignora as complexidades
humanas, suas necessidades para além do sustento, seus sentimentos, sua
empatia. Além disso, não consegue diferenciar as gradações e as formas de vida
entre os espaços e as zonas cinzentas, conflitantes da realidade complexa da
modernidade.

Unindo os dois casos: O trabalhador pode ser a favor de seus direitos, mas não
compor o movimento de breque, o trabalhador pode ser contra e considerar
justa a forma na qual ele já se encontra. O trabalhador pode compreender que de
fato há ausência de suporte para a se manter o isolamento social, que lhe obriga
a sair de casa e trabalhar, ao mesmo tempo que compreender que a exposição
própria ao contato com público deva estar limitada a assuntos de maior
necessidades. Pode ainda pensar que todas estas políticas são meras políticas, e
que não existira vírus coisa alguma e que o mundo se encontra em histeria
coletiva.

O ponto é apenas um: A realidade é complexa, interesses não são homogêneos
e eles se interconectam numa rede complexa e intrincada de outros
interesses. As relações devem ser compreendidas por si só, a fundo e não
existiria regra geral de raça, classe, gênero ou o que for, que seja capaz de
determinar a regra geral, a mola motriz de uma sociedade complexa.

Eis que não cabem estas posições de seres supostamente iluminados, dotados da
pedra mágica que permite enxergar a realidade com clareza. Este tipo de
interpretação, além de nos afastar do problema, nos afasta da realidade e todas
as complexidades contidas nela. Não é desentendendo o problema que as
soluções serão encontradas.

Luiz Gustavo Cavalcanti

3 de agosto
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A queima deA queima de
livros e distopialivros e distopia

brasileirabrasileira
No mundo, frequentemente a ficção se mistura com a realidade e
nos proporciona novas armas para analisa-lo e compreende-lo
através dela, isso nos faz observar fatos que muitas vezes
parecem frutos de uma história distópica que há pouco tempo
encontrávamos apenas na televisão, ou então víamos incrédulos
nos livros de história, questionando como tais ações foram
possíveis e como o povo não se rebelou contra medidas que os
prejudicava, tomadas por líderes absolutamente incapazes,
afetando e piorando a vida da população, distribuindo privilégios,
entregando bens públicos e a riqueza nacional a bilionários
estrangeiros, etc.

Apesar de toda obra ficcional poder ser atrelado à realidade,   a
meu ver, os universos distópicos sempre foram os mais
interessantes, pois através de elementos reais constrói um
universo paralelo ao que vivemos, ou melhor, que tenta ser
paralelo, já que diversos dos acontecimentos se baseiam em fatos,
como ações do regime nazista da Alemanha, do colonialismo
europeu pelo mundo e até mesmo do sistema político norte-
americano.

Apesar das diferenças que cada uma das obras distópicas
possuem, algumas semelhanças estão presentes quase na
totalidade delas, que são a anti-intelectualidade dos governos ou
grupos dominantes, que se dá através de censura, supressão de
ideias, controle de comunicações e a completa irrelevância da
verdade, dando assim início a seus regimes e ao funcionamento
de mundo apresentado.

Apesar de contarmos com milhares de obras distópicas, focar-
me-ei em pensar quatro delas:  1984  (George Orwell,
1949),  Admirável Mundo Novo  (Aldous Huxley, 1931),  Fahrenheit
451  (Ray Bradubury, 1953) e O Conto de Aia  – também chamado
de The Handmaid’s Tale, seu título original – (Margaret Atwood,
1985), que estão entre as principais obras deste estilo
literário/cinematográfico.
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As obrasAs obras
Abordarei brevemente cada uma das histórias para que o leitor,
caso não as conheça, se familiarize com a razão de existir deste
texto, recomendo que busquem e conheçam estas publicações
que são extremamente importantes e constituem leituras
prazerosas. Ao final de cada descrição, grifo o ponto ao qual
pretendo abordar na posterior reflexão.

1984, de George Orwell, apresenta um país fictício, que governado
de forma ditatorial, tem seus cidadãos controlados pelo Partido
através de meios como o “Big Brother”, a “Novilíngua”,
que  manipulam a verdade e controlam a forma de pensar da
população, nessa realidade, o partido cuida do que pode ou não
pode ser publicado e confisca, prende, mata e tortura tudo com
que ele não está de acordo.

Em  O Conto de Aia, Margaret Atwood apresenta uma realidade
onde com a fertilidade feminina em queda e a desculpa do
terrorismo, uma ditadura fundamentalista religiosa se instaura
nos Estados Unidos e revoga o direito das mulheres, fazendo com
que as poucas que ainda podem engravidar tornem-se serviçais
para a reprodução de uma elite político-econômica. Tudo isso é
feito gradualmente, com primeiro elas sendo impedidas de
trabalhar, tendo seus bens bloqueados e por fim sendo
submetidas a tais papéis. Em O Conto de Aia, as mulheres estão
proibidas de ler.

Aldous Huxley explora em  Admirável Mundo Novo  um estado
científico-totalitário onde os seres humanos são nascidos de
proveta, separados por castas e vivem sem questionar ordens,
cultuando uma exacerbada produção, consumo e progresso, na
obra, a tristeza é proibida e a felicidade é uma droga sintética. O
condicionamento, a manipulação psicológica, o controle de
comportamento e a implantação de valores específicos através
da hipnopedia faz com que os seres humanos não sejam capazes
de pensar por si próprios e hajam e pautem suas vidas como
lhes é imposto.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury é a que aborda mais brilhantemente as questões das
quais focarei nesta publicação. A obra apresenta um  estado governado por um
grupo totalitário que proíbe qualquer livro para que o conhecimento não dê ao
povo motivos para se rebelar, a  ditadura foi apoiada pela população  que
passivamente  abriu mão de suas liberdades a favor de uma sociedade sem
conflitos, focada no consumo e entretenimento, a tecnologia é usada para censurar
os rebeldes, os intelectuais e o principal elemento da sociedade é a televisão.

A realidade no mundoA realidade no mundo
Vendo mais sobre cada uma das quatro obras distópicas, é impossível não relacioná-
las à realidade mundial – e principalmente a brasileira – do presente ano de 2020.
Sequentes crises formaram um mundo politicamente fragmentado e
economicamente em frangalhos, com o extremismo de direita ganhando espaço nas
principais democracias do ocidente e velhas práticas políticas do período
entreguerras voltando a tona ao redor do mundo. A internet explicitou e tornou cada
vez mais frequentes manifestações nazifascistas, louvores à ditadura e a um passado
idealizado, que se destaca diante a incapacidade de oferecer um futuro próspero
neste sistema capitalista predatório, que acentua as desigualdades e  coloca
bilionários em formação ao mesmo tempo, em que mais de 820 milhões de pessoas
passam fome e 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçados todos os anos.
Neste cenário, a extrema-direita chega ao poder em países como os Estados Unidos,
Inglaterra, Hungria, Polônia, Ucrânia e Brasil, além de grande parte da América
Latina, e um crescimento exponencial em Alemanha, Espanha, Suécia, Itália, etc.

Apesar dos movimentos de direita serem diversos ao redor do mundo e utilizarem-se
de um discurso nacionalista muito focado na história político-social de seus países, a
estratégia é globalizada, tendo como fortes elementos a xenofobia, o racismo, o
desprezo pela democracia – em locais como no Brasil, louvando ditaduras passadas
-, o fetiche bélico, o ataque à diversidade sexual (veja também meu texto anterior: A
construção do casamento e o afeto como ferramenta revolucionária), as fortes
ligações religiosas, o ataque às ciências e um anticomunismo latente.

O governo BolsonaroO governo Bolsonaro
No Brasil de 2020 não há nenhuma vergonha em mostrar quais são suas referências.
Elementos de inspiração nazista são utilizados, como pudemos ver no
pronunciamento divulgado pelo então Secretário Especial da Cultura do Brasil,
Roberto Alvim, que reconstruiu além do conteúdo, o ambiente, as vestimentas e
até mesmo a trilha sonora dos discursos de Joseph Goebbels, o Ministro da
Propaganda de Hitler, outro conhecido nome que desprezava as ciências, perseguia
pessoas, ideias e livros. Alvim promete uma cultura que salvará a juventude,
colocando-a como a base da pátria e enraizada na nobreza dos “mitos fundantes”
brasileiros, que segundo ele é “a pátria, a coragem do povo e sua profunda ligação
com Deus”, “defendo as virtudes da fé, lealdade, do auto sacrifício e da luta contra o
mal”, que para esses grupos consiste em tudo o que é diferente deles. O secretário
destaca que “a arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, dotada
de grande capacidade de envolvimento emocional e igualmente imperativa,
profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo”. 

A arte, a sexualidade e a cultura são os três primeiros elementos a serem atacados
por um governo de viés autoritário, pois são também elementos de resistência e
protesto, utilizados para reproduzir insatisfação e dar a voz a quem não a tem, é
por isso que são tão atacados pelo governo de Jair Bolsonaro, que de cara, ao ser
eleito, acabou com o Ministério da Cultura criado em 1985, logo após a
redemocratização do país, e ataca com frequência, artistas e obras nacionais,
apesar de apresentar-se como patriota.

Além da ação referente ao antigo Ministério e atual Secretaria da Cultura, a Ancine
vem sendo utilizada como meio de censura a ideias contrárias ao governo e
financiamento de aliados. A maior polêmica desta área foi sobre a negação da
agência em liberar, por duas vezes, a estreia do longa “Marighella”, que fala sobre a
vida do guerrilheiro e militante comunista Carlos Marighella, um dos principais
opositores da ditadura militar, considerado por eles o inimigo número um do
regime.

O último golpe do governo – até o momento – veio do Ministro da Economia, que
anunciou que em sua reforma tributária, que inconstitucionalmente pretende
remover a isenção de impostos dos livros, adicionado a eles uma alíquota de 12%. A
estratégia de Guedes é a mesma utilizada no Chile de Pinochet, que após ver a
ineficiência e o alarde que geravam as grandes fogueiras de livros, preferiu agir por
debaixo dos panos: colocou nos livros a segunda maior taxação do mundo a época
(atrás apenas da Dinamarca, um dos países mais ricos do mundo e com vastos
incentivos a cultura), com incríveis 19%, ou seja, praticamente um quinto do valor
dos mesmos. Com essas ações, o mercado editorial foi fortemente sufocado,
principalmente as pequenas editoras e os escritores independentes, que perderam
a rentabilidade de suas publicações e com isso facilitaram os esforços de censura
do governo.

As estratégias divergem ao longo do tempo, e com os novos meios de comunicação a
censura pode ter diferentes faces do que apenas o confisco de obras e a proibição de
ideias, como podemos ver através da pressão financeira ou dos frequentes ataques e
disseminação de mentiras sobre os opositores, invalidando o discurso através da
fonte ao invés de criar debates e construir novas formas de pensar.
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