A WHISTLEBLOWER
DA NSA QUE
REVELOU
INTERFERÊNCIA
RUSSA NAS
ELEIÇÕES NORTEAMERICANAS DE
2016.
Reality Leigh Winner, veterana da Força
Aérea dos Estados Unidos, se encontra
presa após se declarar culpada em junho
de 2018 de uma acusação de crime por
“transmissão não autorizada de
informações de defesa nacional”, por
fornecer um relatório confidencial sobre a
interferência russa nas eleições
presidenciais norte-americanas de 2016 a
um veículo de imprensa.
Winner havia acabado de sair da Força
Aérea (onde serviu por seis anos) e
começou a trabalhar como tradutora para
a Pluribus International, empreiteira
ligada a Agência de Segurança Nacional
(NSA, na sigla em inglês), responsável por
suporte analítico, operacional, de
engenharia e gerenciamento de programa
de alta qualidade ao governo dos Estados
Unidos. Seus clientes incluem agências
federais de defesa, segurança, militar e
inteligência.
Em maio de 2017, promotores afirmam que
ela imprimiu um relatório secreto de seu
computador de trabalho detalhando
ataques de hackers por um serviço de
inteligência russo contra locais eleitorais e
bancos de dados de registro de eleitores.
Mais tarde, ela disse aos investigadores
que contrabandeou o relatório para fora
dos escritórios do empreiteiro, Pluribus
International, em Augusta, Geórgia, em
sua meia-calça, e depois o enviou para o
The Intercept.

O QUE O DOCUMENTO
DIZIA E QUAL FOI A
ANÁLISE DO INTERCEPT:

Um perfil biográfico produzido pela New
York Magazine – o qual usarei de referência
em alguns momentos – afirma que em seus
primeiros meses de trabalho na Pluribus
International, Winner começou a escutar um
podcast chamado Intercepted, contando
com a participação de Gleen Greenwald –
um dos fundadores, que está afastado até a
publicação deste artigo- e Jeremy Scahill –
que também ajudou a fundar o jornal.
“Há uma tremenda quantidade de histeria,
muitas
teorias,
muitas
conclusões
prematuras sendo tiradas em torno de
todas essas coisas da Rússia”, disse Scahill
em um episódio do podcast. “E não há
muitas evidências concretas para sustentálo. Pode haver evidência, mas ainda não está
aqui. ”
Ela também chegou a pedir a transcrição de
um podcast através de um e-mail, usando
seu computador de trabalho.
O questionamento levantado pelo perfil é de
que Winner tinha essas evidências, o que
pode ter a impulsionado para vazar os
documentos para o Intercept.
Quando o documento chegou ao Intercept,
houve uma dúvida se o documento era real.
Em 30 de maio, de acordo com os autos no
tribunal, um repórter não identificado
enviou fotos do documento a um
contratante do governo dos Estados Unidos.
A empreiteira disse inicialmente que os
papéis eram falsos, mas, após checar com
alguém da NSA, relatou serem reais. A New
York Magazine afirma na publicação que o
Intercept se recusa a comentar sobre esta
história.
A matéria envolvendo o documento foi ao ar
em 5 de junho de 2017. De acordo com o site:

“A inteligência russa lançou um
ataque cibernético em pelo menos
um fornecedor de ‘software’ de
votação dos EUA e enviou e-mails
de phishing a mais de 100
funcionários de seções eleitorais
poucos dias antes da eleição
presidencial norte-americana, em
novembro do ano passado. É o que
aponta um relatório de inteligência
secreto obtido por The Intercept.”
A missão dos hackers russos era realizar
espionagem no sistema eleitoral norteamericano através da internet. Se passando
por vendedores de urnas eleitorais –
conseguiram esse disfarce após invadirem
sistemas internos de um fornecedor de
software eleitoral – conseguiam com que
funcionários de secções eleitorais abrissem
documentos do Word com vírus, dando aos
hackers completo acesso e controle sobre
os computadores infectados.
O relatório da agência também mostrou que
dois ataques foram feitos antes das eleições.
O primeiro ataque foi feito em agosto, três
meses antes da eleição. Já o segundo foi
feito no início de novembro, pouco tempo
antes da eleição, atingindo os computadores
de 122 membros do conselho eleitoral.
Após a publicação da reportagem, o
documento ficou disponível gratuitamente
na internet e mostrava marcas que sugeriam
que havia sido impresso, ao invés de enviado
online. Também continha marcas d’água
mostrando a data de sua impressão, 9 de
maio de 2017, às 6h20, em uma impressora
com o número de série 535218 ou 29535218.
Entretanto, a NSA já sabia – por conta de sua
vigilância interna – que apenas seis pessoas
haviam imprimido o documento. Desses
seis, apenas um havia enviado um e-mail ao
Intercept.

Além disso, é crucial ressaltar o papel do Intercept
na exposição da identidade de Winner, mesmo que
indiretamente, já que não acredito que esse era o
objetivo do jornal. Como dito, eles haviam entrado
em contato com a NSA para confirmar a
veracidade dos documentos e, sem a menor
justificativa do porquê, aquele repórter em questão
disse ao empreiteiro que o documento havia sido
enviado de Augusta, Geórgia – onde Winner
morava.
Ao tentar confirmar a veracidade do documento, o
Intercept enviou o documento completo, sem
edições – lembre-se das marcas e números de
impressão – para a NSA. “A U.S. Government
Agency (Agência Governamental dos Estados
Unidos, tradução livre) examinou o documento
compartilhado pelo jornal e determinou que as
páginas do relatório de inteligência pareciam
dobradas e/ou amassadas, sugerindo haverem
sido impressas e realizadas manualmente em um
espaço seguro”, diz um dos documentos do
tribunal, sugerindo que a falta de cuidado do
repórter culminou, intencionalmente ou não, na
revelação da identidade de Winner.
O WikiLeaks chegou a oferecer 10 mil dólares para
que o repórter responsável pela exposição da
identidade de Winner fosse demitido. “Parece
provável que o depoimento do FBI se refere ao The
Intercept, mas não é certo, por isso dizemos
‘suspeito de repórter do Intercept”, disse Assange.
“Mas quem quer que seja esse repórter, eles são
uma ameaça não apenas para as fontes, mas para
todos os jornalistas, pois diminuem a confiança
entre as fontes e o jornalista e, em última instância,
o público. A democracia morre na escuridão. ”
Porém, o comportamento de Winner não a ajudou
nessa situação. Ela já havia contatado o Intercept e
acessado o site pelo seu computador de trabalho, o
que deu ainda mais pistas para os detetives do
caso. Outro fator importante é que em sua página
específica para leaks, o Intercept avisa sobre os
perigos de vazar documentos ultraconfidenciais.
Como afirma o próprio site do Intercept;

o Intercept fornece um tutorial para
possíveis whistleblowers em todo o
funcionalismo dos Estados Unidos.
Ele os aconselha a tirar proveito de
seu servidor SecureDrop, por
exemplo, e os alerta para ter
cuidado com seus hábitos de
Internet. Se você teve acesso a
informações sigilosas que foram
publicadas, suas atividades na
internet
possivelmente
serão
monitoradas, incluindo quais sites
você visitou ou compartilhou nas
redes sociais (como o Intercept)",
diz o guia. "Certifique-se de que
você está ciente disso antes de nos
enviar informações e ajuste seus
hábitos conforme necessário bem
antes de decidir se tornar nossa
fonte."
Também: "Não entre em contato
conosco em um computador ou
rede do trabalho. A maioria das
redes
corporativas
e
governamentais registra o tráfego
virtual. Mesmo se você estiver
usando o Tor, ser o único usuário do
Tor no trabalho pode fazer com que
você se destaque."
Com base em documentos do governo dos
Estados Unidos, é justo dizer que Reality
Leigh Winner, aparentemente, não seguiu
todos esses avisos.
Winner cometeu alguns erros graves,
incluindo o prévio e-mail para o Intercept
pedindo a transição do podcast. Não está
claro por que ela optou por essa tática, em
vez de, digamos, capturar os documentos de
um telefone celular pessoal ou capturá-los e
depois imprimi-los. Existia um infinito leque
de possibilidades para que Winner
conseguisse vazar os documentos com
segurança.

A PRISÃO DE WINNER E SUA
VIDA NO COMPLEXO
PRISIONAL:
Ela confessou rapidamente ao FBI. Essa confissão depois
foi contestada pela mesma, pois, ela não estava ciente de
seus Direitos de Miranda (Miranda Rights, em inglês). Os
Direitos de Miranda são a notificação de que uma pessoa
está sob custódia da polícia norte-americana, para que o
imputado possa ficar em silêncio ou estar ciente de seu
direito de defesa antes que lhe façam perguntas relativas
ao crime ou ato em questão.
O Departamento de Justiça processou Winner sob a Lei
de Espionagem, uma lei da época da Primeira Guerra
Mundial que tornava crime revelar segredos que
poderiam ser usados para prejudicar os Estados Unidos
ou ajudar um adversário estrangeiro. Como ressaltei no
Especial sobre o WikiLeaks e a perseguição do Governo
dos Estados Unidos contra Julian Assange, co-fundador
da organização, a Lei de Espionagem foi criada em um
contexto histórico que não é cabível hoje em dia. Ao
longo da história, ela foi usada diversas vezes contra
whistleblowers, jornalistas, militantes socialistas e até
políticos.
Alguns grupos de defesa aos direitos humanos
afirmaram que o vazamento proporcionado por Winner
alertou os estados norte-americanos sobre os perigos
representados por hackers externos nas eleições – algo
que as agências de segurança do país demoraram a
fazer, de acordo com um relatório do Senado dos
Estados Unidos.
Alguns grupos de defesa aos direitos humanos
afirmaram que o vazamento proporcionado por Winner
alertou os estados norte-americanos sobre os perigos
representados por hackers externos nas eleições – algo
que as agências de segurança do país demoraram a
fazer, de acordo com um relatório do Senado dos
Estados Unidos.
O Intercept, que publicou o material vazado, contribuiu
financeiramente para sua defesa. Em uma declaração
pública, a editora-chefe do Intercept, Betsy Reed, disse
que Winner “havia prestado serviço público.”
Winner se declarou culpada em junho de 2018 de uma
única acusação de transmissão de informações de
segurança nacional com base na Lei de Espionagem
previamente citada. A sentença do juiz correspondia
com um acordo de confissão entre a equipe de defesa de
Winner e os promotores, que recomendou que ela
ficasse cinco anos e três meses atrás das grades. Os
promotores disseram em um processo judicial que a
punição equivaleria a “a mais longa sentença cumprida
por um réu federal por uma divulgação não autorizada à
mídia”.
Ela passou um ano na cadeia antes de chegar a um
acordo judicial com os promotores. Seus advogados
argumentaram que Winner seria libertada sob fiança, já
que ela não tinha antecedentes criminais e havia servido
com honra no exército. O juiz tomou o partido dos
promotores, que afirmaram que Winner representava
um risco potencial de voo – fugir para outro país para
evitar acusações, como o caso de Edward Snowden – e
podia ter roubado outros documentos confidenciais.

O maior caso de
uso dessa Lei
contra
adversários ou
figuras políticas
polarizantes foi o
caso de Eugene
V. Debs, líder
trabalhista,
político norteamericano e
cinco vezes
candidato do
Partido Socialista
da América à
presidência. Em
junho de 1918,
Debs fez um
discurso antiguerra em Ohio,
protestando
contra o
envolvimento dos
Estados Unidos
na Primeira
Guerra Mundial e
suas
consequências na
sociedade norteamericana. Ele foi
preso sob a Lei de
Espionagem e
condenado a
cumprir dez anos
de prisão, além
de perder todos
seus direitos pelo
resto da vida.

Os promotores disseram durante o
julgamento que ela era uma analista
experiente e bem treinada, cujas crenças
políticas e levaram Winner a violar as
restrições de segurança e vazar os
documentos, contrariando a versão dita
pela defesa, de que ela era uma patriota
que lutou na Força Aérea. A promotoria
também afirmou que nos meses
anteriores ao vazamento do relatório,
Winner havia baixado um software que
ajudou a ocultar seu histórico na
internet, expressou apoio consistente a
Edward Snowden (outro whistleblower
da NSA) e “expressou repetidamente
desprezo pelos Estados Unidos”.
“É literalmente a pior coisa que
aconteceu no planeta”, disse Winner
sobre os Estados Unidos em um batepapo no Facebook com sua irmã em
fevereiro
de
2016,
segundo
os
promotores.
“Nós
inventamos
o
capitalismo e a degradação do meio
ambiente.”
Em abril do ano passado, um juiz federal
rejeitou o pedido de Winner para
comutar os 19 meses restantes de sua
sentença
e
ser
libertada
para
confinamento domiciliar devido à nova
pandemia de coronavírus. A advogada de
Winner argumentou que seu histórico de
doenças respiratórias (asma, entre
outros)
e
sistema
imunológico
comprometido pela bulimia que adquiriu
na prisão a tornava altamente vulnerável
ao vírus. Três meses depois, ela testou
positivo para Covid-19, mas se recuperou
sem sequelas.
Em janeiro desse ano, veio a público que
Winner havia sido abusada sexualmente
por um guarda federal na prisão onde
está cumprindo sentença. “É meu
entendimento que um guarda a tocou de
forma inadequada enquanto ela estava
dormindo”,
disse
Alison
Grinter,
advogada de Winner, em coletiva a
imprensa.
“Reality
registrou
uma
reclamação em março (de 2020) e nunca
recebeu uma resposta sobre isso.”
Grinter disse que planeja se encontrar
com Winner ainda esta semana para
discutir
a
queixa
de
agressão,
apresentada sob a Lei de Eliminação do
Estupro na Prisão, ou PREA na sigla em
inglês, que exige que os funcionários da
prisão investiguem prontamente as
alegações de má conduta sexual contra
os detidos.
A alegação foi divulgada pela primeira
vez quando a mãe de Winner, Billy
Winner-Davis, enviou uma carta aos
funcionários da prisão, que também foi
publicada na página do Facebook,
Friends of Reality Winner, pressionandoos a investigar o assunto.

"Minha filha Reality L. Winner
apresentou uma queixa PREA de
abuso sexual contra um oficial
em março de 2020. Isso foi
ignorado ou bloquado, nunca
agido ou investigado e o guarda
nunca foi tirado da unidade.
Semana passada minha filha
tentou novamente entrar em
contato para poder se proteger e
na quarta-feira a noite, o guarda
falou, em frente a todos
presentes no local, "se você
mentir sobre mim, eu irei atrás
de sangue", o que minha filha
tomou como uma ameaça direta
de agressão física.
Minha filha se sente insegura
com esse oficial na unidade. Ela
também se sente medo de que
ela sofrerá retaliações (...) Esse
oficial precisa sofrer retaliações."
Fonte: https://scontent.fssa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/136115564_1256562774730171_4129965955129611831_n.jpg?
_nc_cat=105&ccb=3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=PKDWCU
U5YzMAX8S1G4e&_nc_ht=scontent.fssa21.fna&oh=bcaff8eb2e7f71fb7a70a4f50ab697f1&oe=6048D70E

Até o presente momento, não há
nenhuma expectativa de que Winner
consiga uma medida para cumprir o
resto de sua sentença em prisão
domiciliar. A última vez que o nome de
Winner esteve nas notícias, ao menos
nas mídias comerciais e hegemônicas,
foi por não aparecer na lista de perdões
e comutações de sentenças feitas pelo
ex-presidente norte-americano, Donald
Trump. Muitos estavam na expectativa
de que o republicano perdoaria
whistleblowers, como Snowden ou
Assange, devido a uma pressão interna
no partido e na sociedade norteamericana em seus últimos dias de
mandato.
Entretanto, sempre é triste e um tanto
deprimente ver como pessoas dispostas
a abdicar de sua liberdade para que um
segredo ou crime de Estado seja exposto
– como é o caso de whistleblowers – são
tratadas.

REALITY LEIGH
WINNER DEVERIA
ESTAR LIVRE.

ESPECIAL
WIKILEAKS

AS VIDAS DAS VINTE E
DUAS CRIANÇAS PRESAS
EM GUANTÁNAMO –
SEUS RELATOS, SUAS
DORES E SEUS
DESTINOS.
Por Sofia Schurig

Em um comitê dedicado à proteção dos
direitos infantis das Nações Unidas que
ocorreu em 2008, o Pentágono afirmou
que somente oito crianças e jovens
estavam sendo detidos em Guantánamo,
por serem considerados de ameaça
máxima à segurança do país.
Três anos depois, essa afirmação
mostrou-se uma mentira. Os arquivos de
Guantánamo – também conhecidos
como Gitmo Files – foram vazados pelo
WikiLeaks, mostrando todos os métodos
de tortura usados por guardas na prisão,
seu tratamento ilegal com crianças
detidas, as violações de Direitos
Humanos, entre outros crimes.
Apenas três – de vinte e duas – crianças eram
tratadas diferentemente dos adultos na prisão.
Esses três eram meninos afegãos, Asad Ullah,
Naqibullah e Mohammed Ismail. Eles foram
mantidos em campos separados dos adultos até
serem liberados em 2004. Infelizmente, nenhum
dos outros meninos possuiu a mesma chance,
muito menos uma oportunidade de reintegração
social e psicológica.
Um dos piores casos é o de Hassan bin Attash.
Cidadão da Arábia Saudita, foi preso em 2002,
aos seus dezessete anos, e encaminhado para a
prisão de Guantánamo.
As circunstâncias da prisão de Hassan,
divulgadas
pelo
WikiLeaks,
colocaram
autoridades responsáveis pela fiscalização dos
Direitos Humanos em alerta. Ele afirmou que foi
capturado em setembro de 2002 e passou seis
meses em uma prisão secreta na Jordânia, onde
foi pendurado de cabeça para baixo e torturado
diversas vezes. Hassan disse que, enquanto o
torturavam, falavam que a única maneira de sair
dali seria confessando. Para piorar, as próprias
autoridades norte-americanas afirmaram que
ele estava sendo interrogado por atos de seu
irmão – supostamente envolvido no atentado de
Onze de Setembro. Hassan continua preso e
está com trinta e cinco anos.
Ao lado, está uma lista compilada por mim, após
análise das fichas de cada um dos vinte e dois
prisioneiros – incluindo Hassan, citado acima –,
contando suas histórias, motivos de serem
detidos e informações atuais que consegui
encontrar sobre cada um.

FARIS MUSLIM AL-ANSARI:
Nascido em 1984, preso em dezembro de 2001, com 16/17 anos, na fronteira do Paquistão,
libertado em dezembro de 2007. Faris afirmou que sua família deixou o Yêmen – seu país de
origem – quando ele era criança e se mudou para o Afeganistão. Ele foi preso após ser
considerado um possível membro do Talibã.

SHAMS ULLAH:
Nascido em 1986, chegou a Guantánamo em outubro de 2002, com 16/17 anos. Seu tio
afirmou que Shams possuía problemas psicológicos. Ele foi baleado por oficiais norteamericanos no vilarejo em que vivia, localizado no Afeganistão, seu país de origem, após uma
invasão dos oficiais. Na ficha de Shams, o comandante responsável escreve que ele “não
possui informações de inteligência relevantes para os Estados Unidos”.

MOHAMED JAWAD:
Nascido em 1985, preso em 2002, com 16/17 anos – entretanto, sua família afirma que ele foi
detido desde seus doze anos. Foi julgado por uma comissão militar em outubro de 2007 por
supostamente jogar uma granada em oficiais norte-americanos no Afeganistão, seu país de
origem. O julgamento colapsou após o juiz responsável afirmar que todas as confissões de
Mohamed foram obtidas através de tortura. Ele ganhou seu habeas corpus em julho de
2009.

ABDUL SAMAD:
Nascido em 1986, preso em dezembro de 2002, com 15/16 anos, libertado em 2004. Foi um
de três jovens detidos em uma batida a um complexo administrado por um latifundiário
chamado Samoud – que não foi preso, mas possuía supostas ligações com o Talibã. Todos os
três foram brutalmente abusados e torturados, em duas bases militares norte-americanas
no Afeganistão, até confessarem ter atacado oficiais dos Estados Unidos.

ASAD ULLAH:
Nascido em 1988, preso em 2002, com 13 anos, e libertado em 2004. Preso junto a Abdul
Samad e submetido aos mesmos métodos de tortura.

NAQIBULLAH:
Nascido em 1988, preso em 2002, com 13 anos, e libertado em 2004. Foi preso junto a Asad
Ullah e Abdul Samad e submetido aos mesmos métodos de tortura.

ABDUL QUDUS:
Nascido em 1988, preso em 2002, com 13/14 anos, e libertado em 2005. Ele afirmou que foi
vendido para oficiais norte-americanos por soldados afegãos, mas, em sua ficha, autoridades
de Guantánamo afirmam que Abdul “perguntou, junto com seu amigo, onde poderia
comprar armas para matar americanos”.

MOHAMMED ISMAIL:
Nascido em 1988, preso em 2002, com 13/14 anos, e libertado em 2004. Mohammed foi
preso junto a Abdul Qudus e também afirma que foi vendido para oficiais norte-americanos.
Em sua ficha, autoridades de Guantánamo escrevem explicitamente que ele não possuía
nenhuma ligação com o Talibã, nem com a Al-Qaeda; mesmo assim, deixaram-no preso.

KHALIL RAHMAN HAFEZ:
Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, libertado em 2004. Khalil possuía ligações
confirmadas com um grupo jihad no Paquistão.

KHALIL MOHAMMED OMAR: HAFEZ:
Nascido em 1986, preso em 2001, com 14 anos, libertado em 2004. Mohammed viajou com
um amigo para o Afeganistão a fim de receber treinamento militar, mas passou a maioria do
tempo andando pelo país antes de ser capturado por oficiais afegãos.

SAJI UR RAHMAN:
Nascido em 1984, preso em 2001, com 16/17 anos – Saji afirma que foi preso com 15 anos –,
libertado em 2003. Ele viajou com dois amigos para o Afeganistão a fim de visitar santuários,
mas foi capturado por oficiais afegãos. Surpreendentemente, nenhum oficial norteamericano afirma que sua história era falsa, mas deixaram-no preso mesmo assim, sob a
justificativa de que “possuía conhecimento geral sobre os conflitos na região”.

HAJI MOHAMMED AYUB:

RASUL KUDAYEV:

Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, e libertado em 2006.
Ele foi um dos vinte e dois uighurs (mulçumanos da província
chinesa de Xinjiang) presos por oficiais norte-americanos após
falsas alegações de que estavam envolvidos com a Al-Qaeda.

Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, e libertado em 2004. Rasul nasceu na
Rússia e era campeão de luta livre. Ele foi preso após homens armados atacaram
prédios do governo em sua cidade natal e submetido a métodos de tortura. Em meio às
pesquisas, não consegui encontrar sua ficha nos arquivos para disponibilização.

ABDULRAZZAQ AL-SHAREKH:

ALI YAHYA AL-RAIMI:

Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, libertado em 2007.
Após sua libertação, afirmou, em uma entrevista à BBC, que, aos
seus dezessete anos, “tinha muita empolgação para participar de
grupos jihadistas, mas que, após cinco anos em Guantánamo, havia
mudado”. Ele foi acusado por autoridades norte-americanas, um
mês antes de sua liberação, de possuir envolvimento com o alto
escalão da Al-Qaeda.

Nascido em 1985, preso em 2001, com 16 anos. Ali foi aprovado para transferência em
2004, mas não encontrei evidências de que isso tenha ocorrido até hoje. Ele foi preso
por supostas ligações com a Al-Qaeda e com o Atentado de Onze de Setembro.

YASSER TALAL AL-ZAHRANI:

Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, morreu em
Guantánamo em 2006. No mesmo ano de sua morte, escreveu uma
carta para seu pai, afirmando que dois detentos estavam à beira da
morte e que ele suspeitava de envolvimento dos guardas prisionais.
Dez dias depois, o Departamento de Defesa afirmou que ele e os
dois prisioneiros haviam cometido suicídio. A família de Yasser e a
imprensa sempre questionaram as circunstâncias de sua morte,
mas nunca houve resposta.

YUSSEF AL-SHEHRI:

Nascido em 1985, preso em 2001, com 16 anos, libertado em 2007.
Foi preso junto a seu primo e, durante sua estadia em Guantánamo,
foi tratado como um adulto e visto como um terrorista
extremamente perigoso. Após sua libertação, passou por um
programa saudita de reabilitação para prisioneiros e foi repatriado
para a Arábia Saudita. Infelizmente, persistiu em um caminho
extremista e seu nome parou na lista de terroristas mais
procurados em 2009. Yussef foi morto em um confronto com a
polícia saudita no mesmo ano. Em meio às pesquisas, não consegui
encontrar sua ficha nos arquivos para disponibilização.

ABDULSALAM AL-SHEHRI:

Nascido em 1984, preso em 2001, com 17 anos, e libertado em 2006.
Era primo de Yussef al-Shehri e foi preso junto a ele, como citado
acima.

IBRAHIM AL-UMAR:

Nascido em 1985, preso em 2002, com 16 anos, e libertado em 2003.
Ele era estudante em uma escola religiosa no Paquistão e, após a
invasão de tropas norte-americanas, foi convencido por um colega
a deixar o país. Ele foi pego pelo Serviço de Inteligência do
Paquistão ao tentar sair por um dos “checkpoints” nas fronteiras e
foi entregue ao exército norte-americano. Em sua ficha, os
comandantes afirmam que “o detento foi transferido para a Baía de
Guantánamo por seu conhecimento em uma escola islâmica
frequentada por jihadistas”.

IBRAHIM AL-UMAR:

Nascido em 1986, preso em 2001, com 14 anos, e libertado em
2009. Sua história é uma das mais tristes de todas as crianças
presentes nestes documentos.
Ele nasceu na Arábia Saudita, mas seus pais nasceram em Chade, na
África Central, o que o impediu de obter cidadania saudita e de ter
acesso às mesmas oportunidades que outras crianças de sua idade.
Mohammed sonhava em ser médico e, por isso, visitou a
Embaixada de Chade e mentiu, dizendo ter vinte anos, a fim de
conseguir um passaporte, viajar para o Paquistão e conseguir uma
educação de mínima qualidade. Logo após viajar, estava rezando
em uma mesquita quando ela foi invadida pela polícia paquistanesa,
que prendeu todos os que estavam dentro.
Ele, depois, foi vendido para oficiais norte-americanos, que estavam
pagando cinco mil dólares por cada indivíduo “suspeito de ter
envolvimento com a Al-Qaeda e o Talibã”. Após isso, foi transferido
para uma prisão comandada pelo exército dos Estados Unidos no
Afeganistão, onde foi submetido a tortura extensa e intensa. Depois
disso, foi transferido para Guantánamo, onde sofreu ainda mais
tortura por oficiais – Mohammed afirma que dessa vez, a tortura foi
“mil vezes pior”.
Felizmente, ele conseguiu seu habeas corpus em 2009, sendo
libertado para Chade e repatriado. Ele também escreveu um livro
em quadrinhos chamado “Guantánamo Kid”, onde conta, em
primeira mão, todo o abuso sofrido dentro da prisão.

OMAR KHADR:
Nascido em 1986, preso em 2002, com 15 anos, libertado em 2012. Omar nasceu no
Canadá e foi levado ao Afeganistão por seu pai, que era afiliado à Al-Qaeda. Em um
conflito entre soldados norte-americanos e soldados do Talibã, Omar foi atingido três
vezes no peito com tiros dados por norte-americanos. Gravemente ferido, foi
transferido para um “hospital” em uma base dos Estados Unidos na capital do
Afeganistão e, de lá, enviado para Guantánamo.
Durante uma das inúmeras audiências de Omar, sua equipe de advogados liberou o
vídeo de seu interrogatório, conduzido por autoridades canadenses. No vídeo, Omar
chorava incontrolavelmente por sua mãe e cobria o rosto com as mãos. Em 2010, a
Suprema Corte do Canadá decidiu que os interrogatórios de Guantánamo haviam
violado os direitos constitucionais de Omar. Ele foi transferido para uma prisão no
Canadá em 2012 e liberado em 2015.

Não existe uma justificativa
plausível, uma ameaça terrorista
forte o suficiente, que dê razão à
prisão desses meninos. É óbvio
que
muitos
deles
tomaram
decisões erradas – extremamente
erradas, como juntar-se a algum
grupo extremista –, mas torna-se
claro que o aprisionamento desses
jovens só piorou seu sofrimento.
Isso pode ser visto no caso de
Yussef al-Shehri, o número
quatorze da lista. Ele tomou a
decisão completamente errada de
entrar em um grupo terrorista,
escolha essa que é dele e
completamente dele. Mas até que
ponto o fato de ele ter sido preso
tão jovem – e submetido a torturas
tão jovem – influenciou essa
decisão? Até que ponto ele ter sido
tratado como um terrorista,
enquanto ainda era uma criança,
influenciou-o
para
que
se
tornasse, de fato, um terrorista?
Alguns dos citados na lista
possuíam ligações com grupos
extremistas e, sim, deveriam ser
punidos por tais escolhas, mas em
centros de reabilitação juvenis de
seus respectivos países, não em
uma prisão estrangeira que é
considerada
uma
das
mais
violentas e abusivas do mundo.
Além disso, alguns desses jovens
foram vendidos a oficiais norteamericanos, acusados sem provas
de crimes que jamais cometeram e
subsequentemente torturados e
traumatizados pelo resto de suas
vidas.
Até hoje, a prisão de Guantánamo
continua aberta e funcionando. Em
2019,
o
Departamento
de
Segurança Nacional dos Estados
Unidos considerou enviar crianças
imigrantes para um complexo de
dormitórios em Guantánamo.

Em 12 de fevereiro de 2021, a
nova administração democrata
de Joe Biden afirmou que
possui a intenção de fechar a
prisão. Quando questionada por
um repórter durante uma
coletiva de imprensa na sextafeira se a prisão estaria fechada
quando o presidente Joe Biden
deixar o cargo, a secretária de
imprensa da Casa Branca Jen
Psaki disse: "Esse é certamente
nosso
objetivo
e
nossa
intenção".
Entretanto, é óbvio que em
casos como o de Guantánamo onde crianças já foram presas e
torturadas, assim como adultos
inocentes - não podemos lidar
com 'intenções'. Barack Obama
também afirmou 'ter intenções'
de fechar o local, mas,
aparentemente, não teve tempo
de reiterar suas intenções em
oito anos de mandato.
Já faz mais de dez anos que
alguns dos presos citados nesta
lista foram libertados e a
prioridade do governo dos
Estados
Unidos,
seja
administrado por democratas
ou republicanos, é construir
mais prisões para crianças.
Colocar mais crianças em
jaulas. Traumatizar ainda mais
crianças de países que não são
do “ocidente”.
Sem o WikiLeaks, não seria
possível escrever este artigo e
saber a história de cada um
destes
prisioneiros.
Mas,
atualmente, o governo dos
Estados Unidos acusa o cofundador da plataforma,
ao
invés de acusar todos os oficiais
responsáveis por prender e
torturas dezenas de crianças e
adolescentes.
Prioridades.

O Diabo
na Página
em
Branco
Por Arthur Albuquerque

Eu sempre fui uma pessoa muito assustada, desde criancinha. No ensino
fundamental, principalmente, muitos dos meus coleguinhas tinham esta
fascinação absurda por experiências aterrorizantes, como brincar de
tábua Ouija, ver filmes de slasher e possessão demoníaca, enquanto eu,
por mais que partilhasse desse mesmo interesse e tivesse muita
admiração pelos meus amigos, preferia sempre evitar tudo o que fosse
horrendo, visto que, desde sempre, eu tive uma facilidade ridícula em ter
pesadelos. Nessa quarentena, entretanto, chegou um momento em que
nada mais conseguia me deixar engajado – nenhum filme ou livro, nenhum
jogo de fato prendia minha atenção – principalmente nos primeiros
momentos da pandemia, quando os meus professores, ainda confusos com
a situação, não estavam dando aulas na faculdade. Para a minha surpresa,
nada me assustava muito, eu tinha pesadelos assistindo ou não a O
Exorcista, talvez pelo fato de viver em um país que é um grande sonho
ruim. Sendo assim, isso me fez voltar a pensar em que lugares ficam esses
medos meus e a que lugar essas experiências me levam. Essa indagação
me fez perceber que nada, para mim, é tão assustador e difícil de lidar
quanto o silêncio; o silêncio é aquilo que mais me assusta e é sobre isso
que eu vou trabalhar nesta coluna.
Faz alguns meses que eu já não escrevo mais nada para a revista e essa
quebra no costume de escrever fez com que eu, de fato, perdesse a mão.
Não consigo nem mais ter na cabeça alguma situação em que eu consiga
analisar de maneira séria, e, juntando isso ao fato de que estou em final de
semestre e tenho de analisar alguns livros para passar de ano, eu resolvi
escrever um texto falando sobre o mal que fica nos silêncios, tentando
fazer um mapeamento do lugar onde verdadeiramente o diabo se
esconde antes de analisar por si só o fenômeno. Infelizmente, depois de
três parágrafos eu percebi que estava eu mesmo tentando analisar o
silêncio da mesma forma como eu já analisei livros, filmes e eventos
anteriormente nesta coluna. Certos hábitos não conseguem mesmo sair
dos vícios e maneirismos que assumimos, principalmente sendo escritores
iniciantes.
Acho que esta é uma melhor forma de começar, falando sobre um texto
que não será publicado e que foi riscado da página em branco para dar
lugar a este. Dificilmente a nossa cultura ocidental dá o valor para as
coisas que não são ditas ou que, melhor, são deliberadamente esquecidas.
Se somos crentes a Deus, então rezamos e gritamos em um espaço
fechado uma vez por semana; se estamos nos exercitando, publicamos
uma foto sobre; ou, quando fazemos algo que nos interessa, a primeira
ação que fazemos é expressar também às outras pessoas como estamos
interessados em qualquer coisa. Não apenas isso, mas parece também ser
dessa natureza nossa fazer como eu fiz, suprimir e apagar os trechos de
que não gostamos, como os jornais frequentemente falam, falando e
falando sobre todo fenômeno, ou para exaltá-lo em um nível que não
pensamos sequer em questionar ou criticando com tanta intensidade
que não é possível entender os pontos dos seus adversários. Não é à toa
que a maioria dos nossos jornais fala da China e de outros países inimigos
fazendo longas análises, mas sem nunca se aproximar de fato e ouvir a voz
que vem de lá, pois o silêncio é realmente uma forma de asfixia muito
esperta, que nos permite ser democráticos enquanto, na realidade,
suprimimos o livre debate. O diabo – criatura essa que, como eu já disse,
vive no silêncio, e não no inferno – provavelmente deve fazer academia ou
yoga pela manhã, publicando fotos falando que o de hoje está pago ou
desejando gratiluz aos quatro cantos, enquanto que, pela tarde,
provavelmente deve escrever várias colunas sobre países totalitários,
chamando seus críticos de neostalinistas.

"O senhor
ache e não
ache. Tudo é
e não é …"
Guimarães Rosa

É justamente isso que me atrai em tudo o que eu estudo. Sendo o leitor
arrombado que sou, aquilo a que eu mais me dedico, quando leio um livro
ou vejo um jornal, é pensar em quantas gargantas esta voz pisa para poder
falar e dizer aquilo que é e não é. Interessa-me muito mais os fatos de que
os colunistas da Folha de São Paulo não falam – seja contra o Boulos, a
China ou o Jones Manoel –, do que aquilo que eles dizem de fato
(principalmente porque, se olharmos com muita atenção, eles não falam
muitas coisas mesmo). Isso exerce em mim a maior parte dos meus
sentimentos; às vezes é ira, outras vezes, é um horror cósmico com
pitadas de asco e desprezo. Creio que essa série de sentimentos venha da
minha própria vida, eu nasci e fui criado em uma família muito barulhenta,
que grita quando chama e que discute à meia-noite com toda a força dos
pulmões. Eu também não me eximo dessa característica, um dos meus
grandes traços é que, desde pequeno, eu nunca consegui calar a boca,
ficar de fato quieto e meditar. Mesmo nos momentos de silêncio, a minha
mente trabalhava em uma resposta ou dúvida ou qualquer coisa que
tivesse a ver com a minha voz, concordo ou discordo? Essa balança é um
fantasma que me assombra. Ao mesmo tempo, em que isso acontecia na
minha infância, uma memória grande que eu tenho é de quando minha
família se reunia para viagens de carro, seja para a casa da minha vó, no
interior, ou para descer a serra e ir à praia. Esses eram os grandes
momentos de debate, fofocas, discussões, intrigas e piadas nos quais os
protagonistas eram meu pai e minha mãe, enquanto minha irmã saía da
adolescência e ganhava um pouco mais de fala. Eu, tagarela como sempre,
estava sempre muito atento para comentar, qualquer coisa que fosse, e,
como qualquer criança tentando entrar em conversas de adultos, na
grande parte do tempo, não recebia uma resposta. Isso principalmente
pelo fato de que, para todos os envolvidos, havia ali um assunto muito mais
importante que precisa de uma resposta ou apontamento à altura e, nisso,
eu era esquecido ao longo da seleção natural do discurso.

Essa sensação, de ir esquecendo lentamente as coisas que eu havia dito
enquanto a conversa continuava, tinha um efeito muito existencial na minha
mente de 5 anos de idade. As primeiras vezes em que eu contemplei
aterrorizado este meu medo do silêncio, foram nesses momentos em que, junto
com o esquecimento do que eu havia dito, eu ia também esquecendo meu corpo,
me descolando, deixando de vê-lo, sentindo em todos os efeitos um
desaparecimento, virando um fantasma, uma espécie de Gasparzinho com
transtorno de hiperatividade. Vejo, agora, quase 15 anos mais velho, que talvez
seja ali que o meu foco quase exclusivo em escrever, ler e argumentar nasceu;
mas não só isso, nasceu, também, uma espécie de rivalidade com o silêncio, com
o desaparecimento. Queria não deixar a bola cair na quadra e ficar inerte. O
movimento, a fala, essas foram (e são ainda), em maior parte, as coisas que eu
mais valorizo nas minhas atividades do dia-a-dia. Escrever não é nada mais
senão lutar contra o grande inimigo metafísico da humanidade que é a página
em branco, o não dizer nada, a pergunta com a resposta em branco. E acho que
não estou sozinho nessa, parece-me, muitas das vezes, que o fato de os filósofos,
até o século XIX, terem se esforçado principalmente para interpretar o mundo
se deve a esse vício – bem aristocrático, para ser sincero – de não deixar a
peteca cair. Deus existe? Essa é uma pergunta que não se dá para responder,
mas é claro que um senhor europeu precisava decididamente escrever um
tratado filosófico impedindo que existisse uma pergunta sem resposta.
Para sair um pouco deste tom auto analítico/filosófico, acho que também é
importante assinalar que, indo para a esfera do comum, uma boa parte da
política constrói-se no silêncio. É claro que, para se fazer uma guerra, você
precisa das condições materiais em armamento e política externa, mas
também é necessário gritar mais alto que o inimigo e, assim, convencer um
amontoado de pessoas a lutar uma luta comum. Nenhuma guerra começou com
o primeiro tiro, começou, sim, com teorias da conspiração, discursos
inflamados, propaganda e livros religiosos. Auschwitz muito provavelmente não
teria acontecido se os nazistas tivessem falhado em silenciar tão bem uma
população. Por conta disso, é sempre importante se perguntar quais silêncios
existem e a quem eles servem. É claramente justo o silenciamento de todo
neonazista, pois dar voz a essa política é também germinar algo que vai
objetivamente contra o povo, mas e quanto a chamar outro país de totalitário?
Não aceitar e virar os olhos para qualquer progresso de um país inimigo das
grandes potências capitalistas, tratando-o como uma besta que não se eleva à
nossa complexidade e dignidade humana, nas quais um aglomerado de pessoas
trabalha mais de dez horas para ganhar um quinto do mínimo necessário para
que levem uma vida decente. Quem ganha com isso? É o acadêmico especialista
em Hannah Arendt? Ou são aqueles que já antes cometeram um genocídio à
etnia da filosofia com o intuito de barrar o avanço do povo?
A primeira coluna que eu escrevi teve isto como pergunta principal: porque todo
mundo simplesmente ignorava as torturas cometidas contra o Baader Meinhof e a
série de políticas que fizeram um terço da juventude de um país europeu
desenvolvido ver, em algumas dezenas de guerrilheiros, a esperança para um mundo
mais justo e compreensível? Ferrez, o grande escritor marginal dos nossos tempos,
diz que um escritor está sempre tentando contar uma mesma história, tentando
passar um mesmo sentimento. Acho que todos os meus esforços fora da academia
também se dão no sentido de pensar qual é o lugar do maior medo da minha vida no
mundo. Mas, também, é meio simplista resumir todas as coisas que eu digo a uma só
questão; entretanto eu não posso esconder o fato de que, sendo uma pessoa muito
medrosa e, na mesma medida, obcecada, o silêncio ocupa esse papel de irmão e
inimigo ao mesmo tempo.
Por conta disso é que eu comecei o esboço deste texto citando uma fala de
Guimarães Rosa, em que ele dizia que todas as noites, antes de escrever, ele lutava
até a morte, se rolando no chão, contra o demônio e, só após vencê-lo é que
começava a escrever. Essa pequena anedota teve um efeito muito grande em mim e
talvez seja por conta dela que Grande Sertão Veredas é o meu livro favorito. Nele, o
personagem principal faz um pacto com o demônio para não ter mais medo do mal e,
assim, derrotar a sua encarnação no sertão. Sendo assim, eu, menino pretensioso que
sempre fui, resolvi eu mesmo fazer o meu pacto, chamar o diabo na sala, em frente
à cama, para deixar de ter medo do silêncio e, assim, destruí-lo.

Preparei, então, o meu amontoado de velas, sal grosso e enxofre e fui. Comecei
com rezas inflamadas, já que não há nada mais cristão que chamar o demo, e já
elaborava, no segundo plano dos meus pensamentos, a forma de tentar parcelar
a minha alma ou, pelo menos, pedir o direito de ter uma xilocaína astral quando
eu já me fosse desta vida material. Foi então o momento e chamei a coisa, nada
me respondeu. Chamei mais algumas vezes, cada vez me sentindo mais ridículo,
e nada da madame das trevas dar o privilégio de sua presença. Olhei ao lado e
pensei “Talvez eu devesse dizer alguma coisa a mais”, só então percebi que não.
Quis rir ou sorrir, mas não fiz nada, fiquei quieto. Em silêncio. Achei um
verdadeiro porre. Escrevo, agora, este texto pisando nas cinzas de um outro,
mais analítico, porém menos sincero, ou não. Só conseguia, na hora, pensar em
uma redação coletiva que escrevi com os meus colegas no ensino médio.
Achávamos que valia a pena experimentar a paciência do corretor e, então,
escrevemos uma redação que dizia: “Falar é de Prata, Calar-se é de Ouro” junto
com pontos no início de cada frase seguinte até atingir a linha 30. Tiramos 0 e
nunca mais falamos nada, da mesma forma que eu não disse mais nada para o
diabo, e nem para você, leitor. Pelo menos até a próxima semana, no próximo
texto, porque, ainda assim, o silêncio não deixou de ser o meu grande inimigo.
Fim.

Entre o tudo e o
nada
Eu fico parado na
estática
O ruído, a voz, o som
do questionamento
Que talvez a vida não
valha
Entram na minha
gengiva
Com uma faca
A água, uma navalha
Apagam da minha
pele
meu nome, uma
chaga
E é quando esqueço,
transparece
Me enrijeço e me
arrebata a prece
De ser como é o
lamento de uma
pedra
No último bosque
cujos o caminho não
leva
Ninguém

LADRÃO, GENOCIDA,
COVARDE.
Por Thales Reis

15 de março de 2021

No
último
domingo
(14/03),
nos
surpreendemos
com
a
renúncia
do
pseudoministro da saúde, General Eduardo
Pazuello, responsável direto por centenas de
milhares de mortes durante a pandemia de
Covid-19 no Brasil, oferecendo a pior resposta
do mundo ao vírus. Pazuello alegou problemas
de saúde, mas, no mesmo dia, foi flagrado num
supermercado de Brasília comprando carne e
cerveja. Talvez o general esteja precisando
relaxar após meses servindo de capacho às
ordens do presidente Jair Bolsonaro.
No mesmo dia, começaram as especulações
sobre quem seria o(a) novo(a) responsável pela
pasta, e o nome que surgiu foi o da médica
cardiologista
Ludhmila
Hajjar,
figura
desconhecida ao público geral, mas respeitada
na área médica e apoiada por nomes do centrão
e até mesmo do Supremo Tribunal Federal.
Parecia tudo acertado, até esta segunda-feira
(15/03), quando a médica declarou ter negado o
convite do presidente e informações sobre a
reunião foram vazadas pelo portal Poder360.
Durante a reunião de Bolsonaro com Ludhmilla,
o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro – mais
conhecido como Eduardo Bananinha ou
Embaixapeiro –, e o atual/ex-ministro,
Eduardo Pazuello, estiveram presentes para
uma verdadeira sabatina, na qual a médica foi
questionada sobre armas, aborto e, é claro,
cloroquina. A fala mais assustadora, porém, veio
de Bolsonaro, que, segundo matéria do
Poder360, teria dito: “Você não vai fazer
lockdown no Nordeste para me fod*r e eu
depois perder a eleição, né?”, deixando claras as
prioridades do governo federal durante a
pandemia.
Mas a semana, que começou agitada, também
reservava mais uma polêmica: o youtuber Felipe
Neto publicou em seu Twitter uma intimação
da justiça, emitida pelo delegado Pablo Dacosta
Sartori, por Crime contra a segurança nacional
(Lei 7.170/83). O motivo? Ter chamado o
presidente (genocida), Jair Bolsonaro, de
genocida.

Não é a primeira vez que a lei de segurança é utilizada
como ferramenta de intimidação do governo. Semanas
atrás, um jovem foi levado à delegacia e passou a noite
na cadeia após o seguinte tweet:

A intimidação escancarada vem fazendo parte da
postura do governo, dos filhos do presidente e de seus
apoiadores já há algum tempo. Grupos de advogados
reacionários estão incitando tais ações e se
oferecendo para processar pessoas por criticarem o
presidente, principalmente quando comentam sobre
sua atuação criminosa durante a pandemia e sobre as
denúncias de corrupção que envolvem toda a família.
Ao que parece, a única que continua ilesa é Laura
Bolsonaro, com seus 10 anos de idade, já que Jair
Renan Bolsonaro, o filho mais novo, está sendo
investigado após receber um carro de R$90.000,00
de uma empresa que coincidentemente vem tendo
boas relações com o governo federal e conseguindo
licitações para exploração de minérios.
O governo Jair Bolsonaro, a cada dia que passa, vem
tomando uma postura mais opressiva e intimidadora
quanto à oposição, adotando estratégias diferentes das
do início do mandato – quando o flerte era com a
imposição de uma ditadura clássica. Hoje, Bolsonaro
vem tomando ações contra a liberdade de expressão
de maneira gradual e consequentemente reduz a
escandalização sobre seus atos, conseguindo avançar
em suas pautas sem que a população se revolte.

É preciso lembrar: Jair Bolsonaro é um
genocida, corrupto e acima de tudo, covarde.

O direito penal atua na sociedade
para a preservação do status quo
através da violência estatal
organizada. Nesse contexto, as
penas privativas de liberdade
atuam, majoritariamente, sobre
uma parcela específica da
população: jovens negros e
periféricos.

Por Alessandra Vargas

O Estado Burguês é produto da
característica inconciliável das classes
sociais. Ele é essencialmente um órgão de
opressão de classes, da dominada pela
dominante. Só é possível compreender o
poder punitivo ao analisar o caráter
antagônico da sociedade.
A jurisdição criminal apresenta-se como
uma verdadeira arma da luta de classes.
Clausewitz caracteriza a guerra como um
ato de violência levado ao limite absoluto
em que um lado dita a lei para o outro. A
legislação penal é precisamente uma
imposição da força repressiva do Estado
sobre a classe trabalhadora. A burguesia,
como detentora do poder político e
econômico, é quem dita essa lei, fazendoa atuar exclusivamente em seu favor, mas
sempre aparentando um caráter universal
por conta da imposição ideológica
existente.
A pena privativa de liberdade é
apresentada como uma resolução para as
adversidades sofridas pela população em
seu cotidiano; ela pune os indesejados,
excluindo-os da sociedade. Há a
percepção de que a lei penal é construída
a partir do interesse público, contudo, o
interesse público, em um Estado
capitalista, é o interesse do legislador, que
serve exclusivamente à burguesia.
A sociedade de classes, por possuir esse
caráter semelhante ao de guerra, também
se apresenta como tal na reação da classe
oprimida. Novamente citando o teórico da
guerra prussiano, é necessário afirmar
que a guerra não é a ação de um poder
vivo sobre uma massa inanimada, porque
a ausência total de resistência não faria,
de modo algum, uma guerra.
Os trabalhadores não são uma massa
inerte. A história nos mostra a constante
luta entre as classes, as revoltas, greves,
protestos e revoluções articuladas ao
longo da existência das sociedades.
Por essa razão, a natureza violenta do
antagonismo de classes precisa ser
mascarada, e a classe trabalhadora,
regrada. Assim surgem o Estado e o
direito, que, através de sua força materialrepressiva e seu poder ideológico,
controlam a sociedade e mantêm as
estruturas do capital vigentes.

O racismo, violência fruto do
colonialismo e da racialização
das sociedades periféricas do
capital, não pode nunca ser
desvinculado da especificidade
da dominação de classes da
sociedade capitalista brasileira.
Esse bárbaro rastro histórico – e
atual
do
sistemaé
materialmente
refletido
em
nosso sistema penal. Segundo o
Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, em 2019, a porcentagem
de
cidadãos
negros
encarcerados era de 66,7% do
total de presos. Ademais, esses
jovens são, também, os que mais
sofrem com o desemprego, 64%7
do total, os mais atingidos pela
precarização da educação, pela
falta de moradias dignas, de
direitos humanos básicos, além
de diversos outros fatores que
incidem na vida cotidiana de
milhões de brasileiros.
O sistema penal coloca-se como
igualitário, mas sua realidade é
completamente distinta de sua
teoria, pois materialmente se
apresenta
de
forma
extremamente seletiva.
No decorrer dos anais do direito,
a justiça criminal deteve-se na
repressão e perseguição dos
indesejáveis,
das
“pessoas
insolentes”,
que
eram
marginalizadas
socialmente.
Todos aqueles que não se
disciplinavam de acordo com os
interesses da classe dominante
do
período
estavam
subordinados a sofrer a ação
violenta da justiça criminal.
Segundo Vera Malaguti Batista:

Precisamente essa seletividade se
aplica, também, na forma de punição.
Ao longo da história, a pena pública
surgiu como manutenção da disciplina,
do status quo. Na Roma Antiga, por
exemplo, a maioria dos delitos eram
contra os deuses – inclusive, mudanças
de marcos de terra eram punidas como
atentado contra as divindades. Em
contraste, hodiernamente, o aspecto
mais importante do capitalismo é a
propriedade privada. Dessa forma, a
maior parte dos crimes que geram
condenação no país são os contra o
patrimônio, cerca de 49,1%.
Efetivamente, o direito penal não surge
para solucionar os problemas vigentes,
pois ele faz parte do sistema que cria as
contradições. Ele age diretamente na
segregação de pessoas consideradas
indesejadas, que não cumprem o papel
esperado dentro de uma sociedade de
classes e que, por isso, são
encarceradas.
Tanto isso ocorre que é possível
analisar, na prática do direito, que a
vítima é ignorada e silenciada pelo
Estado. Ela torna-se apenas um meio de
justificar a criminalização dos sujeitos a
partir da violação da legislação penal.
O ponto nevrálgico do direito penal e da
criminalização da classe trabalhadora é
o controle de seus corpos, a imposição
de quem será considerado violento, de
quem será marginalizado, efetivamente
de quem sofrerá a punição estatal para
ser culpabilizado pelos problemas
estruturais causados pelo capitalismo.

Somente a extinção das classes
possibilitará o fim do sistema penal
e de sua repressão. Como disse
Marx, em Crítica do Programa de
Gotha, somente quando chegarmos
a
um
avançado
nível
de
desenvolvimento
social
e
coletivização das riquezas é que o
“estreito horizonte jurídico burguês”
será superado.
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Sonic
MONSTER
do mundo
EdoN E R G Y
trabalho.
MONSTER
Por Arthur Albuquerque

A primeira vez que eu pensei seriamente em
alimentos como objetos culturais foi com uma
pequena anedota do meu professor de ensino
médio. Na época, eu estudava em uma escolacursinho de bairro rico da zona leste que,
mesmo localizada próximo a escolas tão
grandes quanto hipermercados, se escondia
em uma masmorra onde havia sido o
McDonald’s de um shopping center que agora
havia se fundido a um prédio comercial.

A pequena história em questão estava sempre
nos 15 minutos das aulas sobre o ciclo do café
no Brasil (e isso eu pude confirmar com meus
colegas de cursinho). Ela consistia em uma
conversa entre o meu professor e o seu
pretérito professor sobre a carga de leituras
da sua matéria, que, além de inacessível pela
sua variedade de línguas, era demasiada para
“uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia,
além dos estudos”. Em relação a isso, o
docente, após um pequeno momento de
silêncio, perguntou-lhe: “Silas (seu nome era
Dimas), quantas horas você dorme por dia?”.
Meu professor, como todo calouro saudável,
disse-lhe que dormia as recomendadas oito
horas por dia e, em resposta, recebeu uma
indicação para que, a partir de agora,
dormisse seis horas já que: “Você terá muito
tempo para dormir quando você estiver
morto, Silas (o seu nome era Dimas)”. Saindo
de sua rememoração e voltando ao presente
daquela época, ele agora dizia que não apenas
foi graças ao café que ele conseguiu seguir o
memento mori de seu antigo mestre como
muitas de suas indagações mais pessoais
consistiam na pergunta: Seria possível eu
injetar café em minhas veias sem morrer?

Mais do que a mórbida estranheza dessa
pequena história, foi a reação dos meus
colegas de classe que me despertou uma
reflexão. Como eu já disse, a minha escola
era uma daquelas que moldam o ensino
médio como três anos de cursinho para
crianças na puberdade e, com isso, desde o
dia 1 naquela instituição, todos nós éramos,
também, matraqueados sobre um modo de
viver e trabalhar dentro daquela pequena e
abafada masmorra. O estilo de vida era bem
simples: cinco horas de aulas diárias,
almoço, quatro horas de revisão da matéria
diária, provas duas vezes na semana,
simulados mensais, uma enxurrada de
vestibulares ao final do ano e uma
dedicação intensa a ser sempre o melhor.
Eu, tendo um ainda não diagnosticado
TDAH na época e um já empiricamente
diagnosticado tabagismo, não estava dentro
daquele mundo e, por isso, a história se
apresentava para mim como mais uma das
anedotas
daquele
professor
exuniversitário e ex-simpatizante do POR.
Naquela época, eu tinha dezesseis anos, o
que significava que eu já não tinha mais
quinze anos e que, no próximo ano, eu teria
dezessete anos, implicando que a contagem
regressiva entre o meu ensino médio e a
pavorosa FUVEST já havia se aproximado o
suficiente para que eu me mudasse em
direção às cadeiras da frente na minha
turma e, com isso, fizesse uma nova gama
de amigos. Diferente dos meus camaradas
de cola¹, essas pessoas não tinham uma
rotina de estudo como nós, mas sim uma
prática holística confucionista de respeito

à tradição do estudo, do resumo, da
repetição, do marca texto colorido ao
dar o título para qualquer tema (não
importa o quão sombrio fosse), e,
também, mas não menos importante,
do consumo exagerado e religioso de
café. Com esse grupo, eu vi, pela
primeira, uma pessoa além de mim
ter uma crise de pânico por culpa de
um livro didático. Pessoas que
literalmente
me
explicavam
a
aceleração da gravidade (que era 9,8
m/s²) foram o despertar para que eu
aprendesse pequenos exercícios de
respiração com minha psicóloga
enquanto desenvolvia uma voz
característica de ASMRs distópicos
apenas para lhes assisti em suas
empreitadas. Esse grupo – de
aproximadamente 20 meninas e
meninos, alguns de classe média alta e
outros bolsistas, em sua maioria
heterossexuais e majoritariamente
apaixonados por medicina – olhou
para a história de meu professor com
uma admiração latente escondida
dentro das gargalhadas que lhes
reafirmava uma paz, já que o fato de
estarem inseridos nesse sistema de
trabalho em tão tenra idade
significava que eles estavam “no
caminho certo”.
Presenciando esse momento de
êxtase quase religioso – que eu
apenas encontraria igual em um
encontro do Badoo que acabou em
uma missa mórmon 2 anos depois
dessa primeira história –, minha
mente apenas conseguiu formular o
seguinte questionamento: “Nossa…
tudo isso por culpa de… café?”.
Escrevendo este texto, eu tento
responder para o Arthur daquela
época que, simultaneamente, é claro
que tudo isso era sobre café e que
não, tudo isso vai muito além do café.
Tão além do café que culmina no
zeitgeist, o líquido da minha geração e
provavelmente da geração à qual,
agora, eu começo a dar aula: o
Energético Monster Energy, o suco de
capitalismo tardio.

Naquela época, eu claramente não
conseguia responder essa pergunta,
eu ainda não trabalhava. Quando eu
digo, aqui, “trabalho” eu também não
quero dizer apenas “trabalho
assalariado”, mas sim o trabalho em
seu conceito mais amplo. De acordo
com o dicionário do Google,
trabalho é: “conjunto de atividades,
produtivas ou criativas, que o homem
exerce para atingir determinado fim”.
Sendo assim, podemos dizer que
essa rede simples, mas ao mesmo
tempo demandante, de grifagem de
textos e confecção de resumos com
um design inconscientemente pósmoderno é, sem a menor das
dúvidas, um regime de trabalho no
qual
meus
colegas
estavam
inseridos. Principalmente aqueles
mais apaixonados pela medicina
entendiam bem o que significava a
palavra crunch, mesmo sem saber
exatamente que havia uma palavra
para designar a forma como eles
organizavam suas vidas. Nisso, O
Café, sem a menor das dúvidas, era a
água para aquele corpo forjado nas
chamas do laser existencial das
cobranças do meu professor de
física chamado Naldo.
Isso (agora eu lamento) não fez parte
dos meus anos de formação, tendo
sido
postergado
pela
minha
procrastinação pubertária até os
meus atuais anos universitários, nos
quais eu nunca mais colei – seja por
uma promessa de cunho moralizante
que eu fiz após ver o milagre que foi
a minha convocação no curso
desejado, seja pela tristeza advinda
da ausência que a minha amiga e
provedora de colas fazia na minha
vida. Nessa agridoce, eu entendi o
espírito do café.

Espírito porque, de fato, o café não foi, não é e
nunca será a bebida que eu mais tomo. Isso pelo
fato de que, por mais que não exista um respeito
próprio muito bem demarcado dentro de minha
pessoa, existe uma consciência muito grande que,
nesta economia, minha ansiedade não sobrevive a
mais de uma xícara cheia de café com leite.
Entretanto, a sua própria presença ritualística
antes de todas as primeiras aulas das manhãs de
todos os dias úteis já implicava que, enfim, agora eu
estava fazendo algo que demandava esforço e
dedicação na minha vida. Agora, substituindo a
quantidade imensa de fórmulas e exercícios que
me eram dados e que eu desprezava como os
templários eram acusados de desprezar A Doutrina
de Nosso Sr. Jesus Cristo, eu aplicava essa lógica a
um regime de trabalho que me pedia, ao fim de seis
meses, uma parcela gigante de fichamentos,
resenhas críticas e análises detalhadas que
implicam um pensamento muito mais ativo. Isso
culmina em um momento sazonal: todo fim de
semestre, eu precisava passar aproximadamente
duas semanas acordado pensando em nada, apenas
naquilo que eu precisava produzir para a minha
vida acadêmica. Nesse contexto, eu comecei a
tomar O Monster Energy.

Mais gelados (e palatáveis) que o café, ao mesmo
tempo que mais caros e com promessas muito
maiores de produtividade, eu usava energéticos
como um pequeno extra para sobreviver ao fim
do semestre. Sempre calculava exatamente com
quanto espaço temporal e orçamentário eu
poderia manter um consumo constante desse
líquido verde-chorume para que, assim, pudesse
encerrar o meu semestre e dormir uma única
soneca-recompensa de 14 horas antes de voltar
para meu estado metafísico de natureza no qual
eu apenas me dedico à atividade filosófica de
coçar o saco.
Um dia, tomando o energético e indo me encontrar
com um amigo de faculdade, ele me exclamou com
uma ironia trágica que previu este texto: “Nossa,
você está tomando uma bebida de e-girl!”. Eu ri da
mesma forma que eu rio em entrevistas de
emprego, sem entender e desesperadamente
implicando um desejo por aceitação, já que, na
realidade, eu não conhecia o significado ontológico
de uma e-girl – fora o cabelo colorido e as
misteriosas alegações sobre a falta de banhos.

Agora, provavelmente, o leitor atento estará
perguntando quando será analisado, de fato, o
Monster Energy enquanto objeto e qual a
importância que uma moda adolescente tem
para a nossa séria introspecção sobre tal
produto. Eu lhe respondo: toda. Pois, neste
momento de minha vida – em que oficial e nãoironicamente eu já tive o TikTok como mídia
importante para manter minhas relações
afetivas e já passei uma noite de jejum refletindo
sobre os temas líricos presentes no álbum da
Billie Eilish –, eu posso lhe afirmar, com certeza
científica, que a comicamente relacionada
ligação entre o consumo de energéticos
Monster Energy e a presença cultural das e-girls
são como a conexão entre camisas xadrez e o
movimento
grunge.
Minhas
maturidade
intelectual
e
erudição
recentes
foram
adquiridas não apenas devido a uma
aproximação dos símbolos culturais dessa forma
de expressão estética, mas também vieram da
precarização crescente tanto da minha própria
saúde mental quanto do regime de trabalho e
estudo que se instauraram na minha vida com a
atual descida em espiral que este país caminha
em direção ao fundo do poço. O que era apenas
um consumo equilibrado por apenas duas
semanas transformou-se em dois meses de
degustação entre os mais diversos sabores de
Monster junto aos mais eficientes aplicativos de
meditação guiada e às mais eficientes receitas
com maracujá que eu conseguia encontrar na
internet após chorar no banho por ter
pronunciado a vogal U no Francês de uma
maneira ligeiramente mais aberta do que o
requerido. Após esse momento ápice, houve,
dentro de mim, não apenas uma banalização
deste líquido e de suas variadas formas, como
também, nas profundezas do meu id, surgiu a
indagação: “E se eu tomasse Monster sem
precisar estudar, só para me divertir?”. Eu havia
internalizado e humanizado a droga por meio da
qual me mantinha em uma rotina de tentativa
de produção irreal e destrutiva. Eu agora a
amava. E agora eu entendia a natureza dessas
perguntas.

A minha própria saúde, entretanto, me impedia de fazer uma reflexão mais crítica sobre este
produto, já que eu mesmo me colocava dentro da sua lógica. Sendo assim, agora – após ter passado
meses sem beber um energético e tendo tomado o primeiro gole para a composição desta análise no
exato momento em que eu escrevo essas palavras – eu posso dizer, com a mesma certeza com que
meus colegas me diziam a aceleração da gravidade (que é 9,8 m/s²): o Monster Energy representa a
expressão mais peculiar dos tempos que vivemos, nos quais o trabalho (parte integral da vida de todo
mundo que não virou uma história de superação quando começou a estagiar na firma de papai), não
apenas é precarizado, mas coagido a romantizar essa própria obsessão patológica por produção,
criando dentro de nós (até mesmo dos mais marxistas) o desejo de “trabalhar enquanto eles dormem”.
Ao mesmo tempo, por que seria essa bebida, também, o hino líquido da geração de e-girls que
claramente não possuem o mesmo perfil que um workaholic normal? Cultura e contracultura colidem
em uma lata preta cujas paletas de cor consistem no preto, branco, e verde-catota.
Apenas policiais bebem Monster Energy no copo. É por isso que todos os meus amigos e pessoas de
quem gosto jamais nem sequer insinuaram ter feito tal tipo de baixeza moral ao consumir esta
bebida. Quanto a isso, é especial pensar que, mesmo não vendo o seu líquido, o imaginamos verde
como a cor presente no M animalístico que se coloca como logo desta bebida, com uma sugestão que
erotiza o escatológico introspectivo informado pelo seu design. Essa, sinceramente, não é uma das
cores mais agradáveis para uma bebida. Quem em sã consciência tomaria algo com essa cor que
relembra os mais humilhantes tipos de excrementos? Da mesma forma, paralelamente, podemos
indagar: quem, em sã consciência, votaria num candidato a prefeito de São Paulo que, em suas
palavras, atos e aparência, se parece com o Lex Luthor? Claramente apenas a nossa geração de
sommeliers em desgraça. Apenas uma geração que literalmente presencia o contar regressivo de um
relógio marcando quanto tempo temos antes do colapso climático enquanto passamos nossos dias
em trabalhos, na maior parte informais, com jornadas que extrapolam muito mais do que aquilo que a
nossa geração de tios de Zap Zap consideravam como “trabalho duro”.
Sendo assim, a já clinicamente questionável reflexão íntima de meu professor – se ele poderia
“inserir café em suas veias sem morrer” – se transforma no nosso comum. Nós tomamos algo que
literalmente se chama “monstro” e que parece o mijo de um vilão de filmes do Godzilla dos anos 60,
então como você acha que a juventude que menos tem serotonina produzida no cérebro conseguiria
trabalhar em condições tão expansivamente opressivas? Assim, Monster Energy é como aquele seu
colega de firma cinco anos mais velho e levemente superior na hierarquia corporativa que te explica
que, para se dar bem aqui, seria “legal se faltasse na primeira” das suas duas aulas diárias na
universidade para trabalhar naquele projeto que lhe foi designado, mesmo que o contrato do estágio
não tenha lhe designado essa responsabilidade. Mas você acata porque você realmente quer esse
salário para comprar o último Animal Crossing e ainda possui algum afeto por esse colega, já que ele
te chamou de bro. Ainda assim, essa conclusão não consegue explicar o porquê das e-girls, já que até
um leitor atento poderia apontar que, afinal de contas, trabalhar é algo meio normie, né? Como um
movimento que possui como afeto a rebeldia juvenil insere, dentro de si, um objeto cultural tão
intrinsecamente ligado ao mundo do trabalho sem, de fato, subvertê-lo?
O uso de substâncias químicas que alteram a normalidade dos nossos sentidos com certeza é algo
mais velho que o MySpace. Os Hippies, nos anos 60, foram pioneiros em utilizar o LSD e outras
drogas como uma forma de revolta contra a “realidade” colocada em seu período histórico. Mesmo
que seja uma “revolta” muito fácil derreter as portas da percepção enquanto acontecia um apartheid
nos EUA, podemos dizer que, comparado a isso, o uso de Monster pelas e-girls é algo completamente
normie a primeira vista Mas, ao analisarmos a própria natureza alienante do uso de drogas junto às
próprias desenvolturas do capitalismo após esses movimentos iniciais de contracultura e de
contestação, poderemos ver como o prejudicial à marca Monster Energy não é somente essa
contradição, como também a sua própria matéria – mais essencial à manutenção desta lata do que a
existência do próprio alumínio que a compõe fisicamente.
Antes disso, é fulcral dizer ao leitor temeroso: eu não sou um policial, graças a Deus. Logo, o que
direi sobre drogas não tem o intuito de julgar, mas sim demonstrar alguns efeitos políticos que elas
assumem. Partindo disso, podemos ver como, em muitos momentos, o uso de drogas foi utilizado
para alienação e desmobilização de movimentos da luta contra o capitalismo e o colonialismo. A
China, por exemplo, foi obrigada a comprar ópio da Inglaterra após ter perdido as Guerras do Ópio e,
assim, terminou com uma parcela gigantesca de sua população em condição de dependência até a
sua revolução comunista. De forma semelhante, as drogas também foram usadas pela CIA, que, em
sua luta contra o Partido dos Panteras Negras, as inseriu nas comunidades negras a fim de
desmobilizar a organização revolucionária. Drogas “legais” (e normies), como o álcool, também foram
amplamente utilizadas em regimes de dominação. A Rússia Czarista, por exemplo, utilizou
amplamente da sua produção de vodca para conter a crescente miséria advinda de seu regime.
Substâncias, lícitas ou ilícitas, também afetam a política de nossa geração, estando inseridas em
nossa indústria cultural. Isso, entretanto, não quer produzir nenhum tipo de apoio à guerra às drogas
que é colocada em prática, ao redor do mundo, contra pessoas marginalizadas. O hedonismo puro
que vem com o discurso de apologia aberta às drogas acaba, também, por ser reacionário, já que ele
mascara os verdadeiros limites da ação que a juventude tem em relação à sociedade.
O que era, então, considerado superficialmente como antissistêmico, na realidade, é engolido pela lógica cultural
do capitalismo de uma forma em que até o desafio ao capitalismo implica a manutenção do próprio. Esse
movimento singular de nosso século é chamado pelo filósofo Mark Fisher de “Realismo Capitalista”. Ele,
professor de ensino médio que presenciou em primeira mão a formação da subjetividade dentro deste esquema
cultural formado desde os anos 90, afirma sobre seus alunos: “Muitos dos jovens estudantes que conheci pareciam
estar em um estado que chamaria de hedonia depressiva. A depressão é habitualmente caracterizada como um
estado não-hedônico, mas a condição à qual me refiro aqui é constituída não tanto por uma incapacidade de se
obter prazer e mais pela incapacidade de fazer qualquer coisa senão buscar prazer”. A rotina de letargia hedônica
resumida por ele como “a dieta fácil de esquecimento reconfortante – Playstation, TV a noite toda e maconha”
forma uma geração que tem a plena consciência de que o que acontece no nosso mundo não está certo, de que
essa não é uma vida propriamente dita, mas que, ao invés de se organizar politicamente, só consegue
reconhecer como revolta uma postura irônica, de um antissistema que vende perfeitamente bem ao sistema.
Por isso eu gosto de ver o energético Monster Energy como um eco daquilo que um dia foi a figura
do Sonic. O mascote da Sega nos anos 90 era, assim como essa magistralmente péssima bebida, um
símbolo de revolta e insatisfação feito para vender um produto. Enquanto as pessoas jogavam Mario
pois gostavam de sua música e de sua inocência, as pessoas escolhiam Sonic para ver aquele ouriço
ecossocialista azul correr o máximo possível para lutar contra uma espécie de Steve Jobs nãovegetariano, performando, assim, sua rebeldia, sua oposição ao senso-comum e ao normal, mas
tendo, ao fim, a mesma textura e essência, mesmo que com um gosto levemente mais ácido. Não é à
toa que temos milionários com fotos de anime em seu Twitter colocando nomes de robôs em seus
filhos. Gostar desse tipo de postura é a forma de a indústria cultural criar um playground seguro para
que a revolta tão comum dentro do coração da maior parte da população frente ao capitalismo tardio
possa ser performada sem colocá-lo em perigo. Em conclusão: Monster Energy é incrível. Minha nota
é 5 estrelas, mas, infelizmente, ele é tão normie quanto passar uma noite no Villa Mix. Isso não é
necessariamente um problema, eu me sinto profundamente aliviado em saber que sou um normie e,
como já bem expus aqui, a única coisa que não é normie nesta economia é a ciência imortal do
proletariado.

O que há em mim é
sobretudo cansaço —
Não disto nem
daquilo,
Nem sequer de tudo
ou de nada:
Cansaço assim
mesmo, ele mesmo,
Cansaço.
A subtileza das
sensações inúteis,
As paixões violentas
por coisa nenhuma,
Os amores intensos
por o suposto em
alguém,
Essas coisas todas —
Essas e o que falta
nelas eternamente;
Tudo isso faz um
cansaço,
Este cansaço,
Cansaço.
Há sem dúvida quem
ame o infinito,
Há sem dúvida quem
deseje o impossível,
Há sem dúvida quem
não queira nada —
Três tipos de
idealistas, e eu
nenhum deles:
Porque eu amo
infinitamente o
finito,
Porque eu desejo
impossivelmente o
possível,
Porque quero tudo,
ou um pouco mais, se
puder ser,
Ou até se não puder
ser...
E o resultado?
Para eles a vida vivida
ou sonhada,
Para eles o sonho
sonhado ou vivido,
Para eles a média
entre tudo e nada,
isto é, isto...
Para mim só um
grande, um profundo,
E, ah com que
felicidade infecundo,
cansaço.

Fernando Pessoa

POR QUE AINDA
TEMOS QUE
DISCUTIR A
SAÚDE PÚBLICA?
Os seres humanos são um caso único
na história de nosso planeta:
enquanto outros animais se mantém
há milhares de anos com um modo de
vida com poucas alterações, – as que
existem advêm de adaptações ao
ambiente ou à própria ação humana –
nós evoluímos e construímos formas
de controlar e adaptar o meioambiente
a
nosso
favor.
Desenvolvemos
técnicas
de
agricultura e produção que nos
permitem viver em sociedades cada
vez maiores e sem a necessidade de
ações básicas de sobrevivência que,
anteriormente, eram indispensáveis,
como a caça.
A Revolução Industrial foi um passo
adiante neste processo: utilizando-se
das
características
naturais
da
abundância de carvão no território do
Reino
Unido
e
das
riquezas
conquistadas através do saque e do
genocídio colonial, a mercantilização
tomou conta do planeta e iniciou-se a
era capitalista, na qual, através do
capital,
alguns
seres
humanos
poderiam viver sem a necessidade de
utilizar ou vender sua força de
trabalho – no modelo anterior, os
aristocratas também exploravam a
força de trabalho da população, mas a
desculpa utilizada era de caráter
divino.
O desenvolvimento do capitalismo
trouxe pontos divergentes para o
desenvolvimento humano: de um
lado, uns enriqueciam, aumentava-se
a oferta de produtos e a adaptação do
meio para o bem-estar humano; do
outro, os trabalhadores,

verdadeiros responsáveis por toda a
riqueza produzida, viviam rotinas de
trabalho de mais de 12 horas por dia – o
que atingia também crianças e mulheres
–, sendo essa condição a única opção
para a sobrevivência deles.
Dessas
contradições,
surgem
os
movimentos sociais e expande-se o
pensamento comunista, que aglutinou
operários através de pautas como a
redução da jornada de trabalho, o
aumento dos salários e a melhoria das
condições de trabalho. Conquistas
vieram e tivemos experiências socialistas
nos
quatro
cantos
do
mundo,
acumulando êxitos e falhas. Do período
da expansão socialista até a chamada
contrarrevolução neoliberal, de Tatcher
e Reagan, o próprio capitalismo central
buscou atenuar algumas de suas
contradições através da oferta de
melhores condições de vida para a vida
da classe trabalhadora. Exemplos são os
aumentos reais do salário mínimo, a
redução de jornadas de trabalho e a
oferta de serviços públicos de maior
qualidade, como a educação e, talvez a
principal delas: a saúde.
Os sistemas de saúde pública se
espalharam pelos países europeus tanto
por uma resposta a expansão do
socialismo como pelos problemas
gerados pela Segunda Guerra Mundial. O
principal desses foi o NHS (National
Health Service) inglês, a inspiração para
o que viria ser o Sistema Único de Saúde
(SUS)
brasileiro
através
da
redemocratização em 1988.
O sistema público de saúde, desde seu
início, foi motivo de orgulho para a
população,
afinal,
a
experiência
brasileira era algo sem precedentes no
sistema capitalista global. Sendo um
país de território continental e com mais
de cem milhões de habitantes –
posteriormente
ultrapassando
os
duzentos milhões –, tem oferecido
serviços de saúde gratuitos (tanto para
brasileiros quanto para estrangeiros) em
todo seu território.
O investimento no SUS cresceu
gradualmente, em especial durante os
oito anos de governo Lula, acumulando,
de 2003 a 2015 um crescimento acima de
120%. Descontada a inflação do período,
o crescimento foi de 86%.

Evolução do
investimento
em saúde ao
longo dos
anos:
Fonte: Ministério da Saúde

Valores corrigidos pela inflação.

2003: 64,8.
2004: 73,1.
2005: 77,7.
2006: 81,9.
2007: 85,9.
2008: 89,3.
2009: 101,9.
2010: 103,2.
2011: 112,9.
2012: 118,6.
2013: 115,8.
2014: 120,5.
2015: 120,4.
2016: 117,5.
2017: 123,3.
2018: 121,2.

A partir da derrubada da
presidenta Dilma e da instituição
do governo de Michel Temer,
começou a ser aplicada no Brasil
uma política neoliberal de corte
de investimentos, instituindo-se
de forma constitucional – E
ÚNICA NO MUNDO – um
congelamento nos investimentos
em áreas como a saúde, a
educação e a segurança pública,
gerando consequências graves na
qualidade dos serviços que, claro,
já tinham problemas. O motivo?
Pagamento de juros da dívida
pública.
O Governo Bolsonaro, desde sua
eleição, seguiu e radicalizou o
modelo
de
Michel
Temer.
Realizou sequentes cortes nas
verbas de políticas públicas e
reduziu o orçamento da saúde –
que ficou, até mesmo, abaixo do
teto constitucional estipulado
por Temer. Com a chegada da
pandemia da Covid-19, somada ao
negacionismo
e
à
política
genocida de Bolsonaro, Guedes e
seus
ministros
da
saúde,
estávamos de mãos atadas.

COMO FAZER?
Mas afinal, onde quero chegar com
tal sequência de acontecimentos? A
discussão dessa coluna perpassa a
simples escolha de investir mais ou
menos em saúde pública e definir
qual modelo deve ser adotado por
um país – afinal, existem diversos
deles e não sou um especialista no
assunto. Recomendo as discussões
do Dr. Drauzio Varella sobre a
questão da medicina da família,
modelo que prevenirá doenças antes
de as remediar – essa forma de
tratamento pode ser vista em Cuba,
um caso de sucesso da saúde pública,
mesmo com recursos limitados.
A discussão que proponho não é a de
modelo, infraestrutura ou quantidade
de investimentos, mas sim: como, em
um estágio do capitalismo no qual o
PIB per

capta mundial é de 11.312,44 USD (em
valores de 2018), ainda é necessário discutir
quanto à necessidade de haver ou não um
sistema de saúde pública?
Com tamanha evolução de produtividade, o
que nos faz não sermos capazes de oferecer
atendimento público, universal e gratuito na
saúde para nossa população pobre
enquanto, no topo da pirâmide de renda,
são investidos milhões para atendimentos
exclusivos e inacessíveis à grande maioria
das pessoas? A única resposta possível para
essa questão é a desigualdade crescente e a
expansão de um capitalismo desenfreado
que não se importa com as massas da
população e descarta trabalhadores pela
crença num futuro utópico regido por
máquinas; insustentável pela falta de
consumidores, que estarão mortos ou
vivendo na miséria.

“Ser
verdadeiramente
radical é tornar a
esperança
possível e não o
desespero
convincente.”

Raymond
Williams

Como já citado anteriormente nas colunas
“Uma síntese do trabalho” e “O capitalismo
e a questão ambiental”, não existem
soluções milagrosas ou reformas capazes de
resolver as contradições existentes. O único
caminho é a superação do sistema
capitalista e a formação de um mundo
desmercantilizado onde haja, acima do
respeito pelo dinheiro, o respeito pela vida e
pela liberdade; onde seja possível, à toda a
população, o acesso a serviços públicos de
lazer, saúde, educação, segurança – tudo o
que for necessário para uma vida feliz e
saudável.
A falta de serviços públicos não é uma
medida de responsabilidade, mas uma
escolha. Hoje, no mundo, escolhemos ter
pessoas com fortunas na casa de centena de
bilhões de dólares. Escolhemos permitir que
medicamentos essenciais estejam na mão
de empresas privadas que decidem seus
preços. Escolhemos deixar que brinquem
com os preços de bens essenciais as nossas
vidas nas bolsas de valores. Escolhemos
deixar que desmanchassem as políticas de
proteção ao trabalhador. Escolhemos
permitir que pessoas tenham que trabalhar
12 horas por dia sem direitos trabalhistas. E,
com tudo isso, escolhemos a morte.
Em meio a toda a turbulência que vivemos,
temos de manter a esperança acesa e
utilizarmo-nos
da
indignação
como
combustível para uma luta por qualidade de
vida. Desistir é dar a vitória a quem nos
explora.

Por Thales Reis

Lembrança de um
outono paulistano
Por Luíza Zacarias

Eu resolvi ir lá porque tudo lá me remetia a
alegria e eu estava precisando dessa euforia
noturna que apenas São Paulo era capaz de
dar.
Eu só queria viver o momento ao lado das
pessoas que estavam comigo, cheia de
pensamentos que eu não lembro mais, mas
que tinham tudo a ver com a necessidade de
aproveitar a vida bem longe das suas dores. O
negócio era curtir.
Quando nos conhecemos naquela festa, próximo
ao amanhecer sob o efeito de muitos drinks,
você, tão eloquente no seu interesse, me levou
para algum limbo tão existencial que só lembro
de voltar a mim quando já estávamos nos
beijando. Eu não senti êxtase, mas me senti bem.
Eu dizia ter passado da fase de idealizar qualquer
beijo na boca e, graças a Deus, naquele dia, não
passou disso. Dois meses depois, numa manhã de
domingo, de uma varanda qualquer do bairro
Higienópolis, eu senti certeza: igual ao que eu
estava sentindo ali não aconteceria novamente.
Acho que você não entendeu e nem eu. Lá estava
eu, me derretendo de amores, e o melhor é que
você também estava. Você me olhava como se
implorasse para o tempo congelar só para
cristalizar o momento. Ficamos ali, paralisadas,
nos olhando e dizendo nos amar. Confesso que,
até hoje, quando penso neste dia, tudo me
lembra a felicidade que eu sentia por estar
exatamente onde eu estava.
Chegou a hora de falar que eu fui feliz e
sabia.
Naquela época, acontecia de, todas as vezes que eu
precisava andar nas ruas de Belo Horizonte, eu me
deparar com a sensação de que você passaria por
mim, mesmo isso soando irreal, já que nunca
moramos na mesma cidade. E você dizia sentir a
mesma coisa.

Por detrás da
inquietude

Você já foi cult
hoje?

Por Luíza Zacarias

Por Carolina Justa

Dizia assim: – Algo acontece e incomoda.
E, logo em seguida, surge a necessidade
das pessoas; algumas delas, somente as
que tenham a sabedoria necessária entre o
julgamento e a ponderação. Sim, ela tinha
muita necessidade de ser ouvida, mas
também
de
ser
questionada,
ser
pesquisada e de que, na verificação,
encontrassem alguma coisa que resolvesse
e iluminasse a escuridão da própria
existência.
De todos os modos que escolheu ser, o
maior deles é ser alguém que vive de
saudades.
Nostálgica daquelas que vira e mexe, vê-se
em meio ao caos das lembranças vividas
que já não fazem mais sentido. Os seus
livros de cabeceira são uma boa
companhia, mas, como é sabido, não dão
conta do preenchimento permanente. Ah,
solidão? Bom, quem a experimenta sabe
que ela se desdobra em várias fases. Uma
delas é robusta, fala sobre o exílio do
indivíduo na sua estrutura, mas, em
segundos, ele vê-se injuriado com a
necessidade do outro emergindo junto ao
seu próprio ser. Tudo bem ser sozinho e
solitário desde que te enxerguem, não é?
Porque, se for assim, sabemos: não dá para
ser. Sustentar uma vida que nada toca e
nada vê é morte e esquecimento.
Por isso não incomoda. Ela existe como
um hábito diário sobre o qual não se
reflete. É automático. Pulsional.
O problema maior é o surgimento do
outro. É que viver dói. Minha tia disse isso
uma vez, e acho que ela provavelmente
não lembra, pois há tempos não nos
falamos. Aliás, nunca tivemos tanta
intimidade assim.

Nos
encontramos
algumas vezes e ela
não sabe como essa
frase ressoou em mim
e atravessou o tempo
nas entrelinhas do
que foi dito. Eu
entendi, e ela nem
sabe. Dói mesmo, tia.
E, de tanto doer, às
vezes eu escrevo.
Nem sempre. Na
maioria dos dias, eu
apenas existo. Não se
nasce com métodos e
não se morre com
métodos e há quem
diga que a condição
de vida ideal é fazer
academia
e
não
fumar. Eu não faço
academia e fumo
muito e eis-me aqui,
viva,
cheia
de
sentimentos aflorados
e inundada de tantas
coisas que não se
resolvem
com
academia e ausência
de vícios.
Mas, agora, de alguma
forma,
sinto-me
aliviada. O peso se
desfez.
Parece uma tentativa
de
destruir
certos
sentimentos, não sei.

O pior é que não
dura. Amanhã
começa tudo de
novo.

Se tem uma palavra que eu não suporto ouvir é
“cult”. Não me considero parte desse grupo de
pessoas e, sinceramente, espero nunca ser; não
quero entrar no exército que se julga superior aos
outros porque seus gostos são parte da suposta
verdadeira cultura nacional – ou internacional, não
esqueçamos do lema “Como assim você não vê
filmes franceses?!”
E, OK, eu admito que não posso generalizar todos
os cult como possuidores de complexo de
superioridade. Mas a parcela dos que são assim
parece ser tão grande que o saco enche, sabe?
Afinal, quem dita o que é culto e o que não é? Só
porque eu não resumo meus momentos de
entretenimento a consumir livros e filmes que
estão na lista dourada, eu tenho que ouvir tantas e
tantas vezes como sou inferior ou ignorante ou
alienada ou “aculta” (olha a palavra de novo aí).
A impressão que tenho é que esse tipo gente vive à
base do lema “só sei que muito sei” e, para mim,
esse é um dos piores tipos de alienação. Sócrates
que o diga. Dessa forma, as pessoas acabam se
fechando apenas ao sublime, ao que consideram
digno de ser consumido. Perdem a chance de ver
um filme tosco com seus amigos e cair nas
gargalhadas na noite de sábado, ou formar
amizades baseadas no anime favorito, ou, até
mesmo, perdem a chance de encontrar
significados nas coisas mais superficiais. Usemos o
próprio Big Brother Brasil de exemplo.
Acredito que, desde o começo do programa,
tenham surgido aqueles que se julgam melhores
porque não vão “dar mídia a essa banalidade”. Para
ser sincera, eu não tenho o menor interesse no
programa, mas preciso lembrar as polêmicas que
recentemente circundaram o BBB21: o quanto das
atitudes que os participantes tiveram – e que os
telespectadores criticaram sem papas na língua –,
são presenças assíduas no nosso dia a dia?

Hoje, aqui, depois de tudo que nos
separou, atravessada pelo tempo e
ainda que sentindo o impacto das
suas mudanças que não param de
acontecer, eu te digo: há dias em que
juro que seria capaz de viver tudo
novamente. Depois desisto e finalizo
dizendo que só pode ser nóia minha
lembrar de alguém que eu já quis
tanto que não tivesse existido,
sempre nos momentos que mais
doíam. Teve uma vez que eu chorei
muito no banheiro do trabalho
porque senti que você tinha
começado a namorar outra pessoa.
Eu senti a quilômetros de distância e,
para a certeza da minha intuição, era
verdade.
Agora já não é mais sobre você. Se
ainda te revivo com uma certa
nostalgia e, vez ou outra, me pego
olhando nossas fotos na tentativa de
entender o porquê não demos certo,
é a loucura. É que eu acho que
deveria existir alguém ou alguma
instituição em que pudéssemos
reivindicar nosso sofrimento e pedir
explicações
do
porquê
não
merecíamos ou não podíamos ter um
final romântico bem clichê. Talvez eu
te deva desculpas pelas mensagens
de aniversário em anos espaçados
sem desenvolver qualquer assunto. A
data eu não esqueço, mas você eu
jurei que tivesse esquecido várias
vezes.
E me perdoa também se, no dia 21 de
Abril de 2014, eu escrevi um texto te
desejando “feliz um ano de qualquer
coisa”, e agora são quase oito anos
de qualquer coisa e eu ainda lembro.

Eu espero que o programa de 2021
tenha servido não só para dar
destaque às nossas contradições
particulares e diárias, mas para que
mudanças – por menores que sejam –
sejam adotadas por nós, os
espectadores de todas as brigas e
discussões. Tá aí: existe sim uma
forma de tirar algo produtivo – além
do escapismo de que precisamos para
não engolir a realidade a seco – de um
reality show como o BBB
É fato que o conteúdo desse tipo de
programa costuma ser muito banal – a
própria premissa deles é superficial,
admito –, mas o gosto por assistir a
isso é tão inválido ao ponto de ser
justo classificar as pessoas como
melhores ou piores com base naquilo
que consomem (seja na televisão, em
livros, filmes…)?
Ao escrever este texto, também não
estou defendendo o consumo apenas
de conteúdos rasos. Ao meu ver,
contanto que nós não nos
mantenhamos alienados da realidade
e imparciais aos absurdos ao nosso
redor, cada um que cuide do que
escolhe para seu entretenimento. O
que mais parece fazer mal, na verdade,
é manter o nariz em pé e torcido para
os outros.
Pode ficar com seus filmes, músicas e
escritores favoritos; confie que eu
estou plenamente ciente quanto ao
que consumo. Cuidemos, ambos, de
nossas próprias listas da Netflix.

Este título foi
censurado
Por Gabriel Sampaio

“Acho que já eram meados da década
de 70. Eu trabalhava em um galpão de
uma produtora onde eram guardados
alguns muitos rolos de filme e outras
“coisas audiovisuais”. Éramos eu e
mais uns quatro funcionários: o
Batata, o Messias, Nelsinho e Gerson.
Nosso trabalho era basicamente fazer
o estoque, passávamos dias ou noites
etiquetando as latas de filme e
organizando nas devidas prateleiras
de aço. Eu geralmente ficava na parte
de esportes (amo futebol) e os caras
se dividiam lá pelo resto.
Eu curtia muito o meu trampo, não
pagava muito, mas era divertido. Por
outro lado, eu sempre tava muito
preocupado, né? Trabalhar com
cultura por esses tempos não parecia
muito seguro, não sei. Os militares,
apesar de tudo, pareciam fechar um
pouco os olhos com relação ao
cinema. Seu Márcio, dono da
produtora, dizia que era por conta dos
americanos; eles tinham alguma
relação aí que eu nunca entendi muito
bem. Acho, inclusive, que o governo
injetava dinheiro nos filmes com uma
empresa aí (“Brafilme”… “Embra
alguma coisa” sei lá), então aparentava
ser mais seguro. Mas não sei. Ser
contra a ditadura é quase sempre fatal
hoje em dia, matam o povo tudo.

Ainda bem que existe a
anestesia.
Por Luíza Zacarias

Pequenas luzes que se acendem no caos,
nem sempre indicam a salvação. Às vezes
é só placebo.
Lembro da quantidade de vezes —
quando eu era criança— e passava as
férias do colégio na casa da minha vó. A
casa da minha vó era tão melhor que a
minha própria casa que, toda vez que
chegava a hora de retornar, eu caía no
choro. Minha mãe, na sua tentativa
maternal e amável, arranjava sempre um
jeito de comprar alguma coisa que
impedisse aquelas minhas lágrimas de
rolarem por horas a fio. Ela dizia ao meu
pai: é um choro sentido, doído, que
parece revelar um desolamento antanho.
Aos quinze anos, se tivessem me falado
sobre o clichê da valorização na falta, eu
daria de ombros na minha ignorância
jovial. Argumentaria da minha bolha
ignorante alguns dos motivos infames
para discordar, apenas pelo egoico prazer
de se afirmar como a detentora da
verdade. É ridículo, eu sei, mas te juro ser
honesto.

Com o tempo, os caras ficaram mais
relaxados, apesar de tudo. O Batata
era músico, mas morria de medo de
lançar um samba, o Nelsinho já tinha
começado a trabalhar com cinema
também e Messias e Gerson faziam
parte de um grupo comunista. Eu
ficava surpreso em como eles já não
tinham mais medo de trabalhar
abertamente no galpão. Pra mim, ali
todo mundo podia virar cadáver ou
enfeite de pau de arara a qualquer
momento.

Pois é, ele existe. E é dele que surge a
idealização do que poderia ser se não
fossem tantos motivos que impedem a
sua realização. Criação nossa? Talvez.
Essa sequência de “porquês” não é
compreendida com o olhar externo, pois
tudo que vem dele é pessoal e
intransponível. O olhar que eu enxergo o
mundo não é o mesmo olhar que me olha
nos olhos.

Certo dia, os caras apareceram na
porta da minha casa me chamando
pra ir trabalhar (a gente pegava a
condução juntos). Falei que nesse dia
não ia porque tava meio mal e depois
me acertava com o seu Márcio. Fui
dormir mais um pouco. Passei o dia
com a minha família, fizemos uma
feijoada (pra lembrar dos tempos da
Bahia) e ficamos até de noite dando
uma relaxada ouvindo meu filho tocar
uns sambas.

Acho que o que a minha mãe comprava,
na verdade, era uma anestesia que
blindava o contato com a dor. Para ela,
não havia contraindicações. Pena que ela,
ainda que fosse a minha mulher
maravilha, não possuía o poder de me
blindar de todo sofrimento que vez ou
outra me acomete.

Acordei com o rádio no outro dia. O
galpão tinha pegado fogo, acharam o
corpo do Nelsinho queimado; de
resto, todos desaparecidos. No bairro,
os boatos circulavam, diziam que os
militares fizeram uma batida por
causa de um filme do Glauber,
botaram fogo em tudo e deixaram o
Nelsinho lá. Seu Márcio teria sido
exilado, Batata morto e jogado no mar,
e o Messias e o Gerson ninguém sabia.
Mas, se não estivessem mortos,
estavam de cabeça pra baixo tomando
porrada e choque por serem comunas.
Eu sobrevivi e tô contando essa
história hoje, em 85, inspirado pelo
Casagrande e o Sócrates. Minha
família tá bem e eu tenho esperança
pro futuro, espero que meu filho
possa viver num país livre e se torne o
sambista que ele tanto sonha. Sei que
essa carta no final ficou com tom de
despedida, mas é porque não sei se
quando lerem isso ainda vou estar
vivo. Minha vida foi boa e agora não
tenho mais tanto medo, é tudo um
ciclo. Quem sabe eu não nasci,
trabalhei e volto em filme?”

Se não fosse essa esperança irritante que
insiste
em
permanecer,
talvez
aceitaríamos complacentes o desfalecer
diário das nossas maldições internas. Se
não fosse a arte e toda a sua
representação,
estaríamos
todos
emergidos num imenso tanque de slime,
grudento de uma realidade cheia de
pesares. Se não fossem as infinitas formas
de distração, estaríamos aceitando nossa
loucura e se entregando a ela, de tal
forma, que acreditaríamos não haver
salvação.
Se não fosse a música, estaríamos todos
deitados no solo do Brasil, chorando de
dor pungente. E sim, inutilmente.
Porque a vida parecia melhor antes da
pandemia.
E a vida parece melhor depois da
pandemia.
O meio disso é que fode tudo.
E é no meio disso é que se vive.

As mortes são
números no Brasil
Por Alexandre Ramos

No
Brasil
contemporâneo,
mais
precisamente com a Pandemia de
Covid-19, evidenciou-se um repleto
descaso com a morte, seja por parte do
presidente – que adota um tom
negacionista, prescreve medicamentos
milagrosos sem conhecimento técnico e
promove aglomerações – seja pela
população que também desrespeita as
recomendações. Além disso, ocorre
pelo próprio Estado, que não fornece a
infraestrutura adequada para diminuir a
transmissão do vírus. Enxergando de
uma perspectiva ainda mais ampla, o
próprio
sistema
capitalista,
que
apresenta como única finalidade o lucro
e não a vida, também corrobora para
esse cenário.
De qualquer forma, este texto não irá
abordar a pandemia e as causas em si,
mas sua principal consequência: a
morte e a morte da morte. Para isso,
vou recolher a uma notícia veiculada no
G1 durante as comemorações de Fim de
Ano: "Aeroporto de Trancoso tem
‘congestionamento’ de jatinhos"
É indubitável que a possibilidade
econômica de possuir ou voar um
“jatinho” não é acessível a todos. Na
verdade, apenas a elite econômica do
país tem esse privilégio e essa mesma
parte da população apresenta fácil
acesso a informação e escolarização
para haver compreensão. Mesmo assim,
cenas de aglomeração e desrespeito aos
protocolos
de
saúde
tornam-se
frequentes nas redes sociais e também
passaram a ser reproduzidas fora da
camada mais rica da população.
Para além da barbárie durante a
pandemia, esse fenômeno não é novo.
Em terras brasileiras, as mortes
tornaram-se números faz tempo, desde
a exploração de almas durante a
escravização de pessoas. Em um país
moldado no racismo estrutural, na
desumanização dos corpos e, portanto,
da morte, a “morte da morte” é
presente.
Mais hodiernamente, as vítimas de
homicídio – que, segundo o Atlas da
Violência, somaram 62.517 pessoas em
2016 – também são apagadas e tornamse números. Entre essas vítimas,
inúmeras crianças – majoritariamente
negras –, como João Pedro e Ágatha,
são mortas nas comunidades periféricas
e, muitas vezes, tais mortes são
causadas pela própria polícia, que tem o
dever de proteger vidas. Essa dor é
retratada por Conceição Evaristo em
seu conto “Zaíta esqueceu de guardar
os brinquedos”:

“Balas, balas e balas desabrocharam
como flores malditas, ervas daninhas
suspensas no ar. Algumas fizeram
círculos no corpo da menina. Daí um
minuto tudo acabou. Homens
armados sumiram pelos becos
silenciosos, cegos e mudos. Cinco ou
seis corpos, como o de Zaíta, jaziam
no chão”
Dado o exposto, o descaso com a morte no
mundo, em especial no Brasil, não é
recente. Mas não é por isso que esse
fenômeno
pode
ser
naturalizado.
Organizações da sociedade civil são
essenciais na humanização das vítimas,
como é o caso do Movimento Negro, que
cobra a justiça das vítimas de racismo. Na
pandemia, vale destacar o Memorial
Inumeráveis, que desempenha esse
trabalho por meio da construção de textotributos com as memórias do ente perdido.

Transmutação
política
Por Carolina Justa
Durante mais de uma década, eu me recusei
a assistir a animes [OK, exceto quando
faltava à escola porque estava doente e
“Pokémon” era a única coisa passando na
TV]. Eu acho que sempre tive algum
preconceito enraizado no fundo da minha
cabeça, mas nunca cheguei a entender
direito a origem disso. Porém, para as
pessoas que também têm uma espécie de
aversão a desenhos japoneses, eu afirmo: veja
“Fullmetal Alchemist: Brotherhood” (ou seja,
o de 2009-2010/2009-2012) e é garantido
que você não vai mais conseguir reclamar,
debochar ou evitar esse tipo de séries.
A história se passa em um país chamado
Amestris, onde a política é dominada pelos
militares e comandada pelo Führer Bradley
(Hidekatsu Shibata) – imparcialidades à
parte, um dos meus personagens favoritos.
Nesse lugar, existe uma “ciência puxada para
magia” chamada de alquimia, que permite a
transmutação da matéria – isto é, mudar
seu formato, composição, etc. –, sendo que
aqueles que a estudarem podem se juntar ao
Exército Amestrino como alquimistas
federais e, assim, servirem como armas
humanas em casos de conflitos armados. Em
meio a essa conjuntura, estão Edward (Romi
Park) e Alphonse Elric (Rie Kugimiya), irmãos
que, após perderem sua mãe, tentam trazêla de volta à vida com alquimia. No entanto, o
processo não dá certo e seus corpos,
segundo a troca equivalente, acabam sendo
o preço que pagam – Ed perde um braço, e
Al, seu corpo inteiro. Anos após o ocorrido,
Edward se torna o Alquimista de Aço, o
alquimista federal mais novo da história, e,
com o irmão caçula, vai em busca da pedra
filosofal, que é a chance de eles, enfim,
recuperarem seus corpos.
A série transita por diversos campos, temas e
debates desde a ciência até a filosofia, mas o
que mais chamou a minha atenção foi a
esfera política – afinal, toda a história
acontece em um país em estado militarista.
Contudo, no início, não é dada muita atenção
a esse fato, já que a busca dos protagonistas
não é por democracia ou reforma. Mas a
discussão inevitavelmente torna-se cada vez
mais presente e central à medida que os
episódios vão passando.

Mesmo que os personagens jovens comecem a série
tentando vencer em suas jornadas pessoais, todos acabam
se envolvendo intrinsecamente na complexa teia política
de Amestris. Os forasteiros de Xing, Ling Yao (Mamoru
Miyano) e Mei Chang (Mai Goto), por exemplo, estão
buscando a imortalidade em uma corrida entre seus
respectivos clãs na qual a sobrevivência de suas famílias
está em jogo. Ainda assim, esses estrangeiros embaraçamse cada vez mais na política amestrina devido a um senso
de responsabilidade cívica humana no conflito que está
escalando lá. Eles podem até não ser amestrinos na lei ou
de nascença, mas terão fortes impactos no destino desse
país e de toda uma população. Bom, pensar no
envolvimento (intencional ou não) desses adolescentes na
política da fictícia nação de Amestris me fez refletir muito
sobre minha própria participação no Brasil [Eu sei, eu
viajo muito quando vejo televisão. Mas uma das belezas
dessa série é justamente o seu potencial de provocar
reflexões em nós, que a assistimos].

“O poder de uma pessoa não é
suficiente. Assim, farei o que eu
puder, mesmo que seja pouco, para
proteger quem eu amo. Aqueles
abaixo de mim protegerão aqueles
abaixo deles. Nós, míseros humanos,
deveríamos ao menos fazer isso”
Assim como muitos outros, não tirei meu título de eleitor
aos 16 anos; acreditava que ainda era alienada demais para
votar com consciência – e, de fato, eu era. Continuo a ser
relativamente ignorante e não tenho opiniões formadas
sobre “direita” ou “esquerda”, mas, sinceramente, de que
importa? Essa divisão entre lados separa tanto a
população entre polos de ódio recíproco, então por que
abraça-la se ser de direita é taxado como
“conservadorismo”, e ser de esquerda, como
“comunismo”? Hoje, eu vejo que o fator mais importante
que está em jogo é a luta por uma verdadeira democracia,
logo não posso colocar minha indecisão como desculpa
para não usar o poder de voto que me foi garantido pelo
nosso (ainda muito falho) sistema democrático. Quanto à
minha alienação, o que aconteceu é o passado: se meu
tempo foi totalmente consumido pelos estudos do ensino
médio, já passou da hora de eu me esforçar para me
manter informada sobre o que acontece ao meu redor e
abrir a mente para o espectro político que existe. Caso
queiramos ver nosso país mudar, nós, míseros cidadãos,
deveríamos, ao menos, fazer nossa parte. Minha idade e
minha cabeça não podem ser uma desculpa para me
manter separada do futuro deste país.
Muitos de nós desacreditam dos políticos que dominam o
cenário brasileiro porque eles falharam conosco não uma,
mas várias vezes, e durante anos. Tudo parece ser apenas
mais um jogo de poder e luta por interesses; a pergunta
que domina é “Como ganhar a (re)eleição?”, e não “Como
servir às necessidades da população?”.

A democracia deveria ser uma questão de
poder ao povo, mas, mesmo que escrito à tinta
no papel, essa expressão nunca pareceu ter
expectativa de se tornar mais do que rabiscos
de caneta. Se os mais velhos não nos dão o
exemplo de como carregar o mundo que está
gradativamente sendo colocado em nossas
mãos – nos deixam à mercê do autodidatismo,
digamos – como conseguir acreditar que
alguém, dentre eles, sabe carregar esse peso?
O segundo aspecto-chave para o diálogo
político presente em FMAB é a transição de
poder entre gerações, já que, dentre os
personagens mais importantes para a história
de Amestris, existem grandes diferenças de
idade – os mais novos são meros préadolescentes, e os mais velhos, os que
dominam a política há anos. Nas eleições de
2018, por exemplo, vi opiniões divididas
quanto ao fato de vários dos eleitos serem
jovens: de um lado, uns chamavam os novos
políticos de “inexperientes” e variações; mas,
do outro, muitos defendiam e aplaudiam a
passagem da política para os mais novos, pois
eles trariam novos ares, pontos de vista e
estratégias para o cenário, além de estarem
mais conectados aos jovens – afinal, já faz
muito tempo que não confiamos naqueles que
insistem em manter suas mãos no poder ao
custo do bem-estar nacional.

“Sou um seixo lançado no
Exército. Com o tempo, talvez
minhas ondulações se tornem
grandes”
No que se refere ao aspecto político de FMAB,
esses não são os únicos tópicos trazidos à
tona, e sim os que mais chamaram minha
atenção; mas é muito curioso pensar que um
desenho sobre alquimia é capaz de trazer
tantas reflexões não só políticas, como
também sociológicas, éticas, existenciais…
Tudo bem que eu, de fato, divago muito
quando vejo TV; mas afirmo e reafirmo, aqui,
como “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”
não se mantém na superficialidade comum a
séries/filmes de ação e fantasia. Há muito
mais nesse anime além dos intrincados
detalhes da alquimia, a começar pela
complexidade da teia tecida sob Amestris, que
sustenta toda a sua política. Quanto a esses
assuntos, no entanto, deixo em suas mãos a
oportunidade de elaborar reflexões e realizar
suas próprias viagens mentais. Seja você um fã
consagrado de animes ou caso esteja ainda
preso ao preconceito contra esse tipo de
desenho, não vai se arrepender de ver esses 64
episódios; estou certa.

Colecionador de histórias

Por Gabriel Sampaio

Eu fazia isso todo ano: sempre, no início de
dezembro, eu ia ao correio no fim da
avenida de minha casa buscar uma
daquelas cartinhas de papai noel feitas por
crianças. Dessa vez, não seria diferente
(Será?); terminei de tomar meu café, peguei
o elevador, dei boa tarde ao porteiro e fui
correndo até a agência, já que estava
atrasado para o trabalho.
Empurrei as portas de vidro meio
emperradas e entrei. “Opa seu Gabriel,
tudo bem? Veio buscar a cartinha de todo
ano, né?” Ofereci um sorriso, mesmo com
todas as preocupações sempre gostei de
transparecer tranquilidade. “E aí Marcão,
já sabe né?”, seu Marcos aparentava ter
uns 40 anos, mas, pelas nossas conversas,
deve ter 40 anos só de correio. Era casado,
tinha dois filhos e tocava viola como
ninguém. Peguei o envelope e segui meu
dia.
Dia intenso no escritório, saí do prédio
após o fim do meu expediente e dirigi-me
até o ponto de ônibus. Sentei-me, envelope
em mãos, abri e passei o olho no conteúdo.
“Querido papai noel, meu nome é Maria
Clara e esse ano eu gostaria de ganhar uma
caixa de lápis de cor.” Guardei a carta,
entrei no ônibus e descansei até minha rua.

Desci no ponto de minha casa e rumei até a
papelaria. “Oi, seu Gabriel, quanto tempo
não te vejo!” Mais uma vez, ofereci um
sorriso, mesmo cansado gostava de ser
simpático. “Oi Florinha, como vai sua mãe?”
Flora é filha da dona da papelaria, deve ter
uns 18 anos, realizou o sonho de entrar na
faculdade de medicina esse ano e ajuda a mãe
na loja quando pode. “Vai bem, precisa de
mais um pacote de canetas?”, agradeci e pedi
pela caixa de lápis de cor. Saí da loja e
finalmente fui para casa.
Entrei, deixei a cartinha e a caixa de lápis na
mesinha próxima à porta e sentei-me no sofá.
Já descansando e fora do “piloto automático”
do dia a dia, questionei-me “Só isso?”.
Durante todos esses anos, eu tive duas
motivações para pegar essas cartas: Fazer
uma boa ação e ler as histórias. Toda carta
tinha uma história, as crianças falavam de
suas vidas, contavam de seus sonhos e, por
fim, pediam algum brinquedo, mas Maria
Clara foi diferente. Sem história e sem
brinquedo, no meio daqueles desajeitados
garranchos, apenas uma caixa de lápis de cor.

Aquele pedido passou a martelar minha
cabeça e criatividade pelo resto da noite.
Será que Maria Clara sonhava em ser
pintora? Isso talvez até explicasse a falta
de expressão através das palavras, ou
será que era apenas material escolar do
próximo ano? Fato é que Clarinha,
através daquela banalização, deixou-me
extremamente intrigado. Aparentemente,
seríamos quase como dois agentes
secretos, um pacote por outro pacote,
sem perguntas, e acho que havia algo de
excitante naquele mistério para ambas as
partes. No final das contas, Maria Clara
que havia me presenteado.
Acordei cedo no outro dia, mesmo sendo
minha folga, fui até o correio entregar o
presente e talvez tomar um café com seu
Marcos. “Veio cedo, seu Gabriel! Já trouxe o
presente?”,
Marcos,
surpreso,
me
perguntou se eu não enviaria uma carta
junto, como fazia todo o ano – sempre
gostei de humanizar mais o processo de
entrega dos presentes –, mas aquele ano
seria uma nova experiência. “Um mistério
por um mistério, Marcão.” Ele riu “Um
mistério por um mistério”.

O vício da relativização
Por Carolina Justa

Enquanto lia “As Crônicas de Fogo e
Gelo” e, depois, assistindo a “Game
of Thrones”, eu não conseguia parar
de me fazer uma pergunta em
especial: qual das irmãs Stark
sofreu mais, Arya ou Sansa?
Curiosamente, esse é um tipo de
questionamento que eu não só faço a
todo momento, mas observo muitas
pessoas ao meu redor seguindo essa
tendência de relativizar seu próprio
sofrimento ou o de terceiros.
Estranho como nós temos essa
mania (consciente ou inconsciente)
de querer medir o imensurável, não
é?
Tentarei resumir a antítese entre
essas irmãs, a qual me fez ficar tão
encucada, com o mínimo de detalhes
possível, então não se preocupe com
grandes spoilers dos livros ou da
série. Bem, se, por um lado, Sansa
cresceu como a lady ideal – pronta
para ser bela, recatada e do lar, de
acordo com o que os tempos
medievais de Westeros exigiam das
mulheres da nobreza –, por outro,
Arya era um caso perdido. A caçula
estava sempre se comportando mal e
mostrando interesse demais nas
atividades “masculinas”, como lutas
de espada e arco e flecha. Ao que
parece, Sansa havia nascido para ser
a Senhora de um castelo, já Arya,
para ser uma guerreira – um tabu
enorme no contexto em que se passa
a história. Enfim, devido à série de
acontecimentos que tece a rede de
conflitos da história, os caminhos
trilhados pelas irmãs bifurcam-se e
elas acabam se separando: Sansa é
feita de refém na Fortaleza Vermelha
e Arya está em fuga.
A partir daí, já não conseguia mais
tirar da cabeça a comparação entre
as situações vividas pelas meninas
Stark. Sansa, que aprendeu a ser
obediente,
mansa
e
quieta,
conseguiu sobreviver aos abusos na
capital porque nunca sua voz,
passando pelas crueldades calada .
Arya, no entanto, tem sua espada e
sua coragem ao seu lado, e, mesmo
sendo ainda mais nova que a irmã,
consegue fugir e, quando necessário,
lutar pela sua vida. Contudo, duvido
que elas viveriam muito com os
lugares trocados.

Ou talvez não. Talvez Arya conseguisse destruir os
inimigos de sua família do interior do castelo em
que estaria capturada. Talvez Sansa, após sua fuga,
conseguisse firmar uma aliança de casamento com
juntasse tropas a fim de derrotar seus inimigos. O
fato, porém, é: nós nunca saberemos. Na série, as
próprias irmãs chegam a ter essa discussão, o que
se revela infrutífero, já que nenhuma das duas
sabe os detalhes da realidade vivida pela outra.

Eu já tive minha cota de conversas sobre
esse tema, logo minha conclusão é direta:
tentar relativizar o sofrimento humano é
praticamente inevitável; o que nos resta é
tomar cuidado. Quantas vezes não somos
tomados por ansiedade, medo, tristeza, etc.
e, ao desabafar com alguém, ouvimos a
conhecida frase “Você devia ser grato por
ter tudo o que possui, considerando que
tantas pessoas por aí não têm casa, família,
comida, cama…”. Contudo (pelo menos boa
parte de) nós reconhecemos nossas
vantagens e somos gratos, sim. Talvez a
gratidão não seja o sentimento dominante
em 100% das ocasiões, mas, quando o
sofrimento luta para tomar conta de nós,
tentar afastá-lo com pensamentos de
agradecimento
(e
comparações
de
sofrimento) nem sempre ajuda. De que
adianta dissipar uma nuvem escura que
estaciona sobre nossas cabeças se isso fará
apenas com que ela retorne – com ainda
mais estresse e tristeza acumulados? Acima
de tudo, de tanto ouvir falas como essa,
acabamos nos acostumando a pensar coisas
do tipo “Muitas pessoas estão em uma
situação pior que a minha”, mas o quão
absurdo é o fato de que imaginar o
sofrimento dos outros nos serve de
consolo? Quando nós deixamos essa
insensibilidade virar normal?
Não há utilidade em tentar comparar ou ranquear
as dores por que passamos em relação às do resto
do mundo. O que podemos – e deveríamos – fazer,
claro, é reconhecer e respeitar. Apontar o dedo
para alguém enquanto pensamos (ou, pior,
falamos) “Você está sofrendo mais” ou “Sou eu
quem está sofrendo mais” não vai levar a lugar
algum. As peles em que vivemos são as únicas que
conheceremos até nossas mortes (a menos que
sejamos wargs) e, por isso, o que nos resta é
reconhecer as dores dos outros e oferecer apoio –
ao invés de usa-las como consolação. Afinal, como
a relativização do sofrimento nunca chegará a
conclusões precisas, quando insistimos em fazêla, estamos apenas correndo em círculos, que
sempre nos levarão ao mesmo lugar: nossa
hipocrisia particular e o eterno devir de nossas
dores.

Revisitando a História,
revisitando o aprendizado
Por Carolina Justa

Em 2017, eu fui apresentada ao mundo dos musicais da Broadway e, naturalmente, apaixoneime por “Hamilton”, obra essa que recebeu 11 Tony’s (o Oscar do Teatro estadunidense) e,
ainda por cima, o Prêmio Pulitzer de Teatro. Muitos talvez conheçam Lin-Manuel Miranda, o
criador dessa obra, por seus trabalhos em “Moana” ou em “O Retorno de Mary Poppins”,
porém, com a chegada do Disney+ ao Brasil, eu entro na torcida para que os brasileiros
também se encantem por “Hamilton”.
Esse musical é mais conhecido pelo fato de contar, com a ajuda do rap, a vida de Alexander
Hamilton, um imigrante caribenho que se tornou um dos pais fundadores dos EUA. No
entanto, esse não foi o primeiro espetáculo criado por Miranda alicerçado em tal estilo: em
2005, “In the Heights”mostrou à comunidade teatral que o rap pode sim render musicais
incríveis – em 2021, inclusive, sua adaptação cinematográfica chegará aos cinemas. Os
principais diferenciais de “Hamilton” não são apenas o fato de o coração de suas composições
estar no hip hop mas, sobretudo, o fato de serem atores de minorias étnicas nos papeis de
personalidades históricas brancas como George Washington (Christopher Jackson), Thomas
Jefferson (Daveed Diggs) e, claro, Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda). Essa mistura de
diversidade cultural, musical, étnica é o que dá cor ao musical e permite que a “história dos
EUA daquela época [seja] contada pelos EUA de hoje”.
Finalmente, um dos elementos que mais me fez querer escrever sobre “Hamilton” foi o seu
impacto sobre estudantes nos EUA. Os maiores fãs do musical costumam correr para comprar
a biografia escrita por Ron Chernow, que inspirou as composições de Miranda, mas eles não
se restringem a somente essa leitura.

Alexander Hamilton, um dia, foi apenas um garoto
órfão nascido no Caribe, mas ascendeu ao ponto de
se tornar uma parte essencial das mudanças
políticas americanas nos tempos de transição entre
colonialismo e democracia. Sabendo disso, o tema
da imigração é central na história, sendo, inclusive,
mais desenvolvido por produções que foram feitas a
partir do musical original, como “The Hamilton
Mixtape”, por exemplo. Se, por um lado, a plateia dá
uma chuva de aplausos quando La Fayette e
Hamilton cantam “Imigrantes / Nós fazemos o
trabalho direito”, nós sabemos que a realidade fora
do Rodgers Theatre é completamente diferente. Os
EUA parecem não ser mais o “lugar onde até
imigrantes órfãos podem deixar sua marca e
ascender”, e sim aquele que cada vez mais
demonstra se recusar a receber estrangeiros, vistos
por muitos, através de lentes xenofóbicas e
paranoicas, como ameaças aos empregos e à
segurança nacionais. Dessa forma, a frase
“Immigrants, we get the job done”, quando cantada
em cima do palco por um personagem francês e um
caribenho em solo americano, recebe uma
conotação mais forte, além de muito mais poder.
Outro tema que faz parte do coração desse musical
é a construção e a preservação de um legado. O
espetáculo mostra que Hamilton, desde sua
participação na guerra pela independência até os
“Reynold’s Pamphlets”, se conduziu à própria ruína
por
meio
da
busca
desenfreada
pelo
estabelecimento de seu legado. Sua esposa, ainda
que profundamente prejudicada pela insistência
cega do marido, foi a chave para que seu nome não
caísse no esquecimento; e, claro, Lin-Manuel
Miranda garantiu que “Alexander Hamilton” nunca
pare de ser pronunciado pelas bocas do povo. No
fim do musical, inclusive, vemos uma Eliza Hamilton
tomada pela emoção assim que Lin-Manuel Miranda
lhe mostra o teatro lotado, as 1300 pessoas que
vieram de tantos cantos do país (e do mundo) para
assistir à história de seu marido; história essa que
ela ajudou a gravar nos livros e, agora, com a
contribuição de Miranda, também nas melodias.
Mesmo que os esforços de Hamilton tenham dado
frutos após sua morte, seu fim poderia ter sido
muito diferente e melhor caso ele tivesse aberto os
olhos quando chegou perto demais do Sol. De fato,
não existe sentido em viver sem trazer qualquer
impacto positivo aos lugares por que passamos,
mas não podemos existir com o único propósito de
jamais sermos esquecidos, afinal, não adianta subir
aos céus se morreremos afogados – ou, ainda, existir
apenas em prol de nosso pós-morte.
Até eu mesma, que não tenho grandes interesses
pela história dos EUA, fiquei animada quando vi que
estudaria, na escola, um pouco sobre o primeiro
Secretário do Tesouro americano; e, sinceramente,
esse entusiasmo por aprender parece estar em
grande falta nos alunos aqui no Brasil – e,
obviamente, ao redor do mundo também –,
principalmente quando levamos em consideração o
fato de que estudamos e memorizamos e seguimos a
estratégia do “decoreba” com o foco primário de
passar nos vestibulares. Alguns meses depois de me
formar no Ensino Médio, por exemplo, quase tudo
do que eu aprendera pareceu simplesmente se
dissolver [OK, eu realmente não faço a mínima
questão de lembrar conceitos e fórmulas científicos,
mas fui totalmente incapaz de reter até as
informações das matérias que eu adorava, como a
Geografia]. Nossos cérebros parecem ficar
saturados de aprender de forma mecânica, não?
Então, quando elogio o incentivo que “Hamilton”
inevitavelmente deu aos jovens estudantes, não
estou defendendo a criação de um musical sobre
Tiradentes aqui no Brasil (apesar de que isso seria
algo interessante de se ver), e sim refletindo sobre
como faltam motivadores para que estudemos e
(enfim) de fato aprendamos.
Gostaria de ressaltar: minha admiração por esse
musical não é uma admiração pelos Estados Unidos
ou figuras de sua história. Sendo eles a maior
potencial mundial da atualidade, podemos observar
de perto as enormes falhas presentes em seus
sistemas políticos e sociais e, querendo ou não,
muitas delas existem também no Brasil em formatos
similares e análogos. “Hamilton”, então, serve como
um abrir de cortinas para injustiças, vozes que
precisam ser ouvidas e mudanças que devem ser
realizadas. Acredito que vale muito a pena entrar em
contato com um formato tão inovador de musical
porque, mesmo que você esteja com um pé atrás
quanto a ouvir raps sobre a história dos EUA, quando
começar a assistir ao filme, saberá o quão especial e
incrível essa obra é.

Certa feita, aula comum de ensino médio, questionei os alunos
sobre suas escolhas de cursos. Choveram respostas como
medicina, direito e as mais diversas categorias da engenharia; já
era algo comum para mim. Porém, mais corriqueiro que isso era
ouvir os sonhos ao final da aula: professores, músicos, artistas
plásticos, esportistas e as mais diversas áreas “não tradicionais”.
Sonhos… Muitas vezes ceifados por questões familiares ou
meramente insegurança; nunca foi e nunca será fácil escolha.

De certa forma, foi isso que me fez escolher estar em cima desse
tablado e na frente desse quadro branco. Queria ser uma espécie
de jardineiro de sonhos, por assim dizer, seguir cultivando e os
mantendo vivos, regar suas escolhas e adubar seu onírico de
desejos. Sigo com esperança na ponta do piloto, e na frente de
meu respeitável público em formação faço meu circo de
confiança, munido de acolhimento. Mas vou de dono do circo a
palhaço em questão de segundos, centésimos, milésimos, pois
também é necessário sorrir. Como é bom sorrir…
De certa forma, foi isso que nos fez escolher. Entre as facetas
dos professores, os acordes dos músicos, os pincéis dos artistas
e o suor dos atletas, arde paixão daquela que é possível se ver –
desculpa, Camões, mas, quando fazemos o que amamos, é visível,
palpável. Não há papel moeda com falsos valores capaz de
comprar esse sentimento, é cabal; se sentir completo deveria ser
direito universal. Diante dessas escolhas, nos sentimos deuses de
nossa vida, escritores do próprio destino.

É preciso coragem para ser feliz, não nego, e todos aqueles que
diariamente se sentam em carteiras com futuro incerto devem
saber disso. Ainda assim, não esfomeie a alma, obviamente que a
matéria também não. Em meio a todos esses tons de luz, nesse
prisma colorido, moram a plenitude e a tranquilidade. Acordemos
todos os dias visando sermos autênticos, chega de terceiros em
nossos sapatos! É preciso coragem para ser feliz, e ela vem do
fundo do teu âmago.

Enfim, diante de todo esse discurso romantizado, reitero,
escolhas nunca serão fáceis. A balança dos fatores econômicos e
sentimentais é traiçoeira, mas não indomável. Tradicionalidades
são construções sociais e não regras absolutas. Valores,
afinidades e vocação sempre falarão mais alto com relação a
quem você realmente é. Portanto, não esqueçamos nossos
desejos, e nunca troquemos a felicidade por papel, afinal, “Ao
vencedor, as batatas!”.

É preciso coragem para
ser feliz
Por Gabriel Sampaio

Vai ver o Brasil deu
certo e a gente nem
sabe.
Por Luíza Zacarias

A moça que vende tapiocas na entrada do shopping estava com a
loja vazia quando eu cheguei alvoroçada pensando se eu não já
não deveria pedir duas tapiocas de uma vez. Perguntei seu nome
de ímpeto e, nesse dia, apesar da fome, estava conseguindo
perceber ambientes e pessoas sem a ansiedade que dificilmente
tem me abandonado. Eu já falei sobre o automatismo de uma vida
pandêmica e, para ser colunista, como disse o saudoso Contardo
Calligaris, você precisa encontrar, naquela semana, na sua vida,
alguma coisa que valha a pena ser contada para os outros. E isso
também melhora a intensidade com que se vive. É preciso estar
atento, bem mais que forte.
Ju disse que acorda bem cedo todos os dias para o início do ritual
de um dia de trabalho. Faz a massa e, quando acaba, infelizmente
não improvisa com o que tiver, o que ela chamou de “Se acabar,
acabou”. Me contou que seus filhos não tomam café da manhã
tradicional, com pães e bolos; quando acordam, por terem massa
de tapioca pronta, logo comem. Seu marido, mineiro, casado com
ela, cearense, também sabe fazer tapiocas – afinal, para que serve
um casamento senão uma boa troca? Seu filho mais velho e sua
filha de sete anos também compartilham o mesmo aprendizado.
Ela ria enquanto preparava minha tapioca e falava de como o
barulho do shopping aberto a fazia sentir-se em casa. A
quantidade de pessoas que passavam diante dos seus olhos,
todos os clientes, suas particularidades e conversas, traziam à
tona o tempo vivido no Ceará, os vestígios de uma mocidade
apressada pelo labor e pela iminência da necessidade de se viver
uma vida mais justa. Me falou do céu da sua cidade, das pessoas e
que a professora do seu filho a chamou à escola pela advertência
dada à criança, que soltou fleumático à colega de turma: “Mulher,
senta a bunda aí e faz o dever”. Era difícil explicar à diretora da
escola e à professora do menino que a forma coloquial da
linguagem eram puro regionalismo e, além disso, um estilo de
vida. Não é que falassem com uma certa braveza ou arrogância; a
entonação, seus vocábulos cheios de circunflexos originavam-se
da mulesta, da peste, do sertão e de um Brasil altamente tropical.
Ju me ensinou sobre tapiocas em poucos minutos de conversa.
Pela sorte do destino, resolveu morar na minha cidade e trazer
seu aprendizado, sua vontade de trabalho, sua agilidade, sua
misericórdia e devoção a um lugar que nunca a pertenceu, mas
ela achou uma boa ideia inseri-lo na sua vida pessoal e
intransferível.
Pensei nas mais diversas pessoas que tiveram o impulso de trocar
de cidade na busca por uma vida melhor. Levaram o que sabiam
no bolso e a possibilidade de impactar tantas outras pessoas com
o conhecimento de uma vida sofrida e tão cheia de deveres. Elas,
assim, fazem deste país um emaranhado de gente que sonha, que
se dá ao trabalho, dá o sangue e a própria vida para fazer essa
engrenagem funcionar. Assim, com o sorriso no rosto e, ao que
parece olhando a Ju, muito amor no coração.

A morte do
outro é minha
morte
Por Alexandre Ramos
Sob os moldes da Corrente Existencialista da Filosofia, Martin Heidegger
desenvolveu dois conceitos distintos: viver junto e coexistir. O primeiro refere-se
ao estabelecimento de uma relação de submissão entre indivíduos, sem o
estabelecimento de relações afetivas entre eles. Já o segundo significa um
relacionamento de comunhão e construção coletiva, com o objetivo de construir a
liberdade sob si mesmos, sentindo a dor do outro a partir da ótica do afeto.
Lamentavelmente, durante a pandemia no Brasil, o sentimento do viver junto
prevalece, principalmente no que tange ao governo federal, que fez da morte um
projeto.
O desdém pelo uso de máscaras, o desrespeito pela ciência, a falta de planejamento
na compra de vacinas, a crítica ao isolamento social e tantos outros exemplos não
parecem ser fatos isolados. Pelo contrário, demonstram um projeto de governo
baseado no genocídio da população, em especial dos idosos, dos pobres e dos
negros.
Reforçando essa tese, Deisy Ventura – Professora de Ética Médica na USP –,
produziu o estudo “Direitos na pandemia”, no qual temos:

"O estudo revela a existência de uma estratégia institucional de
propagação do vírus, promovida pelo Governo Federal, sob a
liderança do Presidente da República."
É preciso ressaltar que o desrespeito aos Direitos Humanos pelo Governo Federal
não é novo. Inclusive, seu chefe de governo foi levado ao Tribunal Penal
Internacional, em 2019, por “incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos
contra os povos indígenas do Brasil”. No entanto, com o agravamento da pandemia
no Brasil, os ataques se tornaram cada vez mais recorrentes, apontando, mais uma
vez, que a pandemia no Brasil faz parte de um projeto político que faz da morte sua
principal arma.
Cabe ressaltar que isso não ocorre somente pela posição político-ideológica do
atual governo, que é da chamada “extrema-direita”, como alguns poderiam
apontar. É claro que essa corrente não se volta aos direitos humanos com total
veemência, mas, salvo nos momentos iniciais, apresentaram uma postura de apoio
à ciência e às medidas sanitárias. Os exemplos não são poucos: Trump, mesmo
negando as medidas sanitárias, investiu em vacinas e Netanyahu promoveu o feito
histórico de ter a maior porcentagem de população vacinada no mundo (ainda que
excluísse os palestinos, um desrespeito aos Direitos Fundamentais).
Cabe ressaltar que, a partir da filosofia de Paulo Freire, as mortes não podem ser
vistas como fatalidades. É preciso que tenhamos a virtude de assimilar um futuro
com sonhos e desejos. Além disso, precisamos ver a História não com um olhar
determinista, mas sob o viés da possibilidade. Afinal, somos sujeitos ativos na
História e temos a capacidade de transformá-la. Se o presente não é animador,
traçamos, pois, um futuro promissor.
Ao meu ver, dois aspectos são essenciais: o impeachment e um memorial. Um
impeachment é urgente, porque crimes de responsabilidade não faltam e as
mortes seguem em ascensão. Um memorial triste, feio, cinzento e árduo é
necessário para preservar a memória, a dor e a tragédia das mais de 250 mil vidas
perdidas. Afinal, como diria George Santaya: "O progresso, longe de consistir em
mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não
permanece coisa alguma a ser melhorada e nenhuma direção é estabelecida para
um possível aperfeiçoamento; e quando a experiência não é retida, a infância é
perpétua."
É preciso sair da infância, reter a dor, condensar as lágrimas e agir. É preciso
coexistir.

Quem é você na
pandemia?
05/03/21

Por Luíza Zacarias

Se não fossem todas as desculpas, muitas vezes para nós mesmos, e as
formas como encontramos sentido em realizar ações que prejudicam o
mundo sem a menor empatia, talvez eu aceitasse compassivamente esse
modo de existir que ignora tudo ao redor além das próprias
necessidades pessoais. Porque aí, nesse caso, eu diria que são apenas as
escolhas repercutindo; e eu não me importaria. Não, eu não sou coach
ou coisa alguma. Só estou amplificando a conversa que escutei entre o
médico intensivista da UTI do bairro e a esposa durante os poucos dias
de folga que ele recebe desde que tudo isso começou.
Eu não preciso explicar o conceito de viver em sociedade e te perguntar,
aflita, se você sabe o que isso significa. Tudo porque você deveria saber.
Se este mundão não é seu, se você não foi escolhido como o soberano
pelo que quer que seja que criou este planetinha de tantos anos, porque
é você se sente no direito de esbanjar suas vontades sem considerar o
impacto delas na vida de tantas outras pessoas? Você até pode se sentir
uma estrela, mas eu te garanto que é mais imaginação que realidade.
Quando a dor te pega, assim, desprevenido, e você se sente um
injustiçado por aquilo que hoje dói tanto ter acontecido, eu não sei se,
em algum momento, você reflete se você mesmo já não contribuiu para
que alguém se sentisse da mesma forma. E, se for o caso, você se
arrepende? E, caso se arrependa, você aprende com a experiência e
evita cometer o mesmo erro novamente? Me diga com sinceridade: você
se questiona?

A favela não tem
direito de sonhar
Por Gabriel Sampaio

Seu João era um cara conhecido na comunidade, morava ali desde
moleque. Acordava todo dia às quatro para vender lanche, café e
distribuir sorrisos para quem quer que fosse. Foi pai cedo, mas uma
vez só, seu filho teve sorte de ser alfabetizado em um projeto social
que acontecia perto de sua casa, ao contrário de seu pai que seguia
analfabeto. João sonhava em dar uma vida digna a sua mulher e ver
seu filho formado, só queria dar outra realidade aqueles que amava, e
todos que o conheciam sabiam do quão grande era seu coração e sua
esperança.
Rafael herdou o coração do pai, queria virar professor para ensinar
no projeto social que o acolheu e ensinar a molecada a ler e escrever.
Se apaixonou pela leitura cedo e imaginava que um dia, quem sabe,
poderia vira um grande autor, com milhões de livros vendidos e
adaptados para obras cinematográficas. Antes do luxo, Rafael queria
só fazer a diferença dentro do mundo em que ele nasceu, sair de lá,
infelizmente era lucro.

Indecifráveis
papéis

Desculpa, hoje eu acordei com a revolta daqueles que não suportam
mais e explodem em mil cacos de vidro. Eu gostaria que as agonias da
humanidade fossem demonstradas em praça pública. Cada uma delas.
Sei que existem pessoas que as enxergam sem a necessidade de
alegorias porque há algum tipo de comunicação que independe de
palavras e que nem por isso deixam de falar. Eu adoraria que, no meio
desta pandemia, telões fossem espalhados aos quatro cantos deste país
e mostrassem cotidianamente o dia a dia dos médicos e os seus
malabarismos sem picadeiro e sem plateia que, ao final do dia, fazem
muitos se sentirem, ao invés de heróis, meros palhaços. Sim, eu já
saquei que existem pessoas que só aprendem com a dor.
Eu preciso saber: como é que você lida com o pensamento de que a
qualquer momento pode ser você?
Quando te vejo vivendo com tamanha indiferença, eu penso que talvez
seja medo de encarar o buraco e de ele acabar te engolindo. Talvez seja
só uma forma de se preservar. Mas, daí, você troca a Netflix pela festa
no sítio do teu vizinho com 50 pessoas e eu vejo que, na verdade, é só
egoísmo mesmo.
Até ontem, foram 261.188 óbitos desde que tudo isso começou.
Amanhã eu não sei o que nos espera.
Ainda anseio pelo dia que ficaremos livres da doença, da praga e da falta
de empatia. Agora lembrei a Anne Frank naquele anexo secreto,
esperando o findar de uma guerra que não era dela e que ela sequer
poderia vencer sozinha. Acho que nós também não podemos, e quem
pode parece não querer lutar. Como se não bastasse a ausência de
controle da vida, ainda existem pessoas que, não importa o que
aconteça, simplesmente não se importam.
Que tipo de pessoa você é?

Tudo mudou em uma tarde, um ambulante voltava para casa e
acabou sendo atingido por uma “bala perdida”, corpo frio no chão,
sangrando esperança. Naquele dia a favela acordou mais triste,
ainda havia café sendo vendido na rua, mas o sorriso de Seu João
jamais iluminaria o morro de novo. Dona Laura entrou em
depressão, foi demitida (Ou seria deserdada?) por não render mais
no trabalho. Sem nenhuma renda, Rafael largou a escola e passou a
ser aviãozinho no morro, ganhava 50 reais para levar uns pinos de
uma rua para outra. Passou a vigiar algumas ruas, fogos de artifício
e quando deu por si, já tinha virado traficante. Foi da caneta ao cano
em tempo recorde.
Dona Laura era a mulher de João, o conheceu num baile desses
qualquer, foi paixão a primeira vista. Quando tinha 17 já tava grávida
do Rafael (Mal sabia o que era camisinha), fugiu com o João, virou
empregada doméstica na casa da burguesia e com muita sorte
conseguiram um lugarzinho para eles. Hoje em dia toma conta do
filho e ainda trabalha na casa da burguesia, sem carteira assinada e
com um eterno sentimento de insegurança. Segundo eles, ela é da
família.
João morreu sem proporcionar sonhos a sua família, Rafael jamais
lecionaria e Dona Laura definharia depois de perder seu marido e
seu filho. Aquela bala não levou só uma vida, levou sonhos (Se bem
que Dona Laura não teve o direito de sonhar) e uma família inteira.
A favela não tem direito de sonhar.

Por Gabriel Sampaio

“Nasci no interior, cidade pequena, daquelas que quase ninguém sabe que
existe. Meu pai era pescador, “cabra macho” daqueles bem tradicionais, e
minha mãe era costureira de mão cheia. Morávamos nós três e meus quatro
irmãos naquela casinha que meu avô havia construído quando ainda era vivo;
nenhum espaço, mas fazíamos ser o necessário”.
“Como disse, éramos cinco filhos: Doralice, Luiz, Paulo, Francisco e eu. Todos
nós, desde muito novos, já tínhamos funções dentro da família, já que
precisávamos ajudar com o dinheiro do sustento da casa. Os meninos
costumavam subir o rio com meu pai; ele pescava, meus irmãos aprendiam e
tentavam vender os peixes pelas casas ribeirinhas enquanto desciam o rio de
volta. Era tudo muito incerto, a pesca é uma arte imprevisível (Na verdade,
para nós, naquela época, era só imprevisível); dependíamos da lua, do rio, se
tínhamos isca, sem falar que nem sempre meus irmãos conseguiam vender
muito daquilo que pescavam. Mas, vendo pelo lado bom, ao menos assim
conseguíamos ter o que comer à noite”.
“Quanto a Doralice e eu, costurávamos, assim como minha mãe. Mas não havia
tanto trabalho, até porque não havia tanta gente. Então, sempre que possível,
eu e minha irmã saíamos andando e batendo de porta em porta para fazer as
entregas e buscar mais trabalhos. Fora isso, minha mãe tinha uma amiga, Ana
Paula; ela havia nascido no interior e mudara-se para capital depois de se casar
com um homem de lá e resolver que queria fazer faculdade. Ana trazia os
tecidos para minha mãe junto com papéis cheios de números que até hoje não
sei o que diziam”.

“Certo dia, Ana Paula trouxe mais que tecidos e papéis indecifráveis, trouxe
uma proposta. Soube de uma senhora que buscava alguém que cozinhasse e
fizesse trabalhos domésticos para ela. Minha mãe, relutante, disse que eu
fosse (Eu não costurava tão bem e Doralice não era um ás da cozinha), assim,
poderia mandar dinheiro para a família e, quem sabe, ter alguma
oportunidade na capital”.

“Fui-me para capital com Ana. Chegando lá, deixou-me em um
ponto de ônibus, disse que eu deveria pegar o ônibus de número
2474 e descer depois de oito paradas. Lá haveria um prédio e eu
devia entregar o papel que me deu para o homem da porta. Ele
explicaria como chegar à casa da senhora”.
Essa é a história de Dona Márcia, mãe do Pedro, que estuda aqui no
projeto de alfabetização infantil em que trabalho. Márcia morou no
trabalho, durante anos, com a patroa e o patrão. Um dia, apareceu
“misteriosamente” grávida e mudou-se para um barraco qualquer, pelo
menos não perdeu o emprego. Nunca mais soube de Ana Paula e muito
menos sabe se aqueles 60% do seu salário de fato vão para sua família,
mas ela é otimista. Pedro é um menino sonhador, diz que, assim que
aprender a ler, vai tentar ensinar a mãe. Um dia, vai leva-la de volta ao
interior e conhecerá seu avô pescador, cujo nome carrega hoje em dia.
Eu acredito em Pedro, mas sou tão otimista quanto Dona Márcia.

CABLEGATE:
Limpando o terreno
É comum, em textos jornalísticos, existir a pretensão
de recobrir o conteúdo veiculado com um suposto
véu de neutralidade, como se cada jornal que compõe
o aparato midiático de massa estivesse interessado
em comunicar “o que se passa no Brasil e no Mundo”.
Assim, nessa concorrência pela oferta da informação
mais importante e imparcial, todos estariam servidos
de uma série de notícias isentas de interesses,
cabendo a cada um decidir o que fazer com tal
conhecimento.
Obviamente isso é uma fantasia. Contudo, essa
constatação simplória conduz muitos ao raciocínio que se
assenta na tese de que, embora as grandes agências de
comunicação conheçam “a realidade”, elas preferem
escondê-la do público. Terreno fértil para a proliferação de
teorias da conspiração, principalmente quando uma
quantidade colossal de documentos sensíveis é
disponibilizada.
Ora, tanto a imparcialidade é um mito como uma suposta
lavagem cerebral não está em curso. A ninguém se abrem
dois caminhos para que se escolha qual trilhar: o da
verdade e o da ilusão; o do bem e o do mal. O mesmo
também vale para os grupos de mídia.
Posto isso, tomando como referência o que se entende
como civilização ocidental, é necessário compreender que
a formação das subjetividades nessas sociedades é
integralmente atravessada por um caldo cultural patriarcal,
cristão e juspositivista de tal sorte que esses – e outros –
vetores orientam a interpretação dos fenômenos.

Então, observe: não se trata da dissimulação
orquestrada da realidade, mas sim do mero registro
superficial dos acontecimentos. E, para ir além desse
fino revestimento contraditório, é necessário buscar
a essência das questões. É o que se pretende a
seguir: escavar em direção à raiz.

Estudando um
continente
Antes de quaisquer análises, é importante
dimensionar o vazamento que ficou conhecido
mundialmente como Cablegate. A partir do final do
ano de 2010, o Wikileaks, em parceria com inúmeros
veículos de mídia, disponibilizou mais de 200 mil
documentos relativos a comunicações internas do
Departamento de Estado, assim como telegramas
oriundos das embaixadas dos EUA ao redor do
planeta.
Vale esclarecer que o Departamento de Estado dos
Estados Unidos (DoS) é o órgão executivo mais
tradicional. Sua criação, em 1789, remonta ao período dos
“pais fundadores”, sendo função desse órgão coordenar
as relações internacionais dos EUA; o equivalente ao
Itamaraty no Brasil. Desse modo, as representações
diplomáticas dos EUA em cada país fazem parte da
estrutura desse importante departamento. Para se ter
uma ideia, o Secretário de Estado, chefe do DoS, é o
quarto na linha de sucessão presidencial dos EUA.
Assim, esse volume de informações disponibilizadas
representa um verdadeiro continente a ser estudado. Este
texto sequer consegue dar conta de algumas praias de tal
continente: para se ter uma base, só na categoria
“secretos”, estão reunidos cerca de 15 mil documentos.

O império
está nu.

Não obstante, é por meio de esforços como este e de outros portais de informação alternativa
que se convida o público a desembarcar no território hostil dos interesses nacionais
defendidos no âmbito da geopolítica concreta. Isso implica abandonar a superficialidade
reproduzida nos discursos institucionais e nas narrativas idílicas construídas por meio de
supostas cooperações bilaterais, programas de integração e toda a gama de instrumentos de
direito internacional disponíveis.

Big Brother
Ao observar determinados fenômenos, não podemos desconsiderar a
historicidade intrínseca a eles. Isso implica considerar a dimensão histórica
como um processo e que, apesar de não estarmos fadados pelo passado, somos
profundamente influenciados por ele. Nesse norte, a compreensão de como se
constitui a relação do EUA com o mundo passa, também, pelo leito do que é
conhecido como “Destino Manifesto”, que em suma, se trata da construção de
um ethos mitológico norte-americano fiador da ideia de vanguarda
civilizacional. Assim, os habitantes dos EUA carregariam consigo o fardo de
levar desenvolvimento ao mundo dos bárbaros.
Aqui, é imperioso dizer que seria leviano considerar que o processo
expansionista ianque do século XIX está meramente assentado sobre um
autorretrato de “povo excepcional escolhido por Deus” em uma marcha
desenfreada pelo mundo.
Contudo, deve-se ter em mente que, embora o avanço para o oeste tenha sido
determinado pelo modo de produção norte-americano e pelo projeto político
sulista do país (dependente de expansão territorial), houve um lastro cultural
difuso em todos os estados de que, naquele continente, estava o ponto alto da
humanidade.
Por isso, não é à toa que, dirigindo-se aos cidadãos estadunidenses após o
fatídico 11 de setembro de 2001, o então Presidente George W. Bush coloca:

“Nós [EUA] fomos alvos de ataque porque somos o
farol mais brilhante de liberdade e oportunidade no
mundo e ninguém vai impedir que essa luz brilhe”.
Não é um mero lapso mental produzido por uma das mentes mais obtusas da
humanidade quando Bush filho diz: “Hoje, nossa nação viu o mal, o pior da
natureza humana…”, esquecendo que seu papai, mantendo a tradição ianque de
bombardear civis, despejou, durante a Guerra do Golfo, o equivalente a sete
bombas atômicas de Hiroshima, o que provocou a morte de cerca de 13 mil civis
iraquianos, segundo estudos da demógrafa norte-americana Beth Osborne
Daponte.
Declarações como essas de George W. Bush não são raras e deveriam
imediatamente suscitar o questionamento: só é possível reconhecer o pior da
natureza humana quando as vítimas são norte-americanas?
De fato, após os referidos atentados, houve uma escalada na política de
vigilância dos EUA, cuja pedra angular e inaugural foi o “Patriot Act”, que, a
grosso modo, permitiu às agências de inteligência e segurança dos Estados
Unidos utilizar, sem autorização judicial, uma ampla gama de instrumentos
para monitoramento de qualquer espécie de comunicação entre pessoas
(estrangeiras ou estadunidenses) que estivessem supostamente atuando contra
os EUA.
O referido “Patriot Act” manteve-se vigente de 2001 a 2015, ano em que foi
substituído pelo “USA FREEDOM Act”, verdadeira reação (mais simbólica do
que concreta) para uma série de vazamentos proporcionados pelo Wikileaks e
pelo ex-analista da NSA – National Security Agency – Edward Snowden.
O conjunto desses vazamentos foi, de certa forma, um verdadeiro fantasma
ressuscitado da Guerra Fria para assombrar o governo dos Estados Unidos. Os
campeões da liberdade, que, por meio de sua agência de inteligência, se
apropriaram das obras de George Orwell para difundir o pânico anticomunista,
revelara-se como o verdadeiro Big Brother – observando não só seus cidadãos,
como também todo o mundo.

Mas e quando os documentos revelam a ingerência no “berço da
civilização”? É justamente isso que o Cablegate revela.

O império
está nu.

Em tese, tal qual as relações internas – em um Estado de direito – entre
pessoas jurídicas sujeitas ao direito, são também as relações
internacionais entre os Estados nacionais.

Existe uma característica comum que conecta quase todas as
grandes revelações sobre os reais interesses dos poderosos: o
imediato contragolpe de questionar a fonte da informação.
A partir dessa premissa, inicia-se um movimento de sobrepor a
discussão acerca dos métodos de obtenção da informação, da
legalidade dos vazamentos, das “perigosas consequências” desse ato
em detrimento da discussão sobre o conteúdo do material. A
manifestação mais recente dessa característica foi a série de
reportagens iniciada pelo The Intercept_Brasil intitulada de “Vaza
Jato”.
Com a publicação de Cablegate não foi diferente. Mas, desta vez,
ouso dizer que as revelações foram quantitativa e qualitativamente
esmagadoras. A quantidade de informações publicadas naquele final
de 2010 e as que ainda seguem sendo publicadas deslegitimaram as
instituições democráticas, em especial as dos Estados Unidos.
Foi escancarado o imperialismo norte-americano, há muito
denunciado por análises histórico-estruturais complexas, obras
literárias talhadas a partir de documentos secretos disponibilizados
após décadas e muitas vezes tratados como infundados por uma
extensa fauna de autores e jornalistas liberais. O império ficou nu.
Como explica em mais detalhes Edward Hunt em seu artigo:

“Por meio de suas embaixadas, os EUA foram muito
além dos “jogos de soma não-zero”, atuando sempre
para suplantar a soberania dos países e aumentar seu
papel hegemônico, seja ele expressado pela presença
concreta do governo estadunidense, seja pela atuação
de seu setor privado.”
Essa hegemonia nunca foi vinculada a quaisquer princípios
republicanos, democráticos, de liberdade ou a toda a infinidade
léxica que o “american way of life” pode proporcionar na criação da
incólume imagem da nação que, segundo George W. Bush,
“avançaria para defender a liberdade e tudo o que é bom e justo em
nosso mundo.”
1. (U) The first week of November saw significant progress
towards realizing the GOI's vision of tripling oil production over
the next eight years. On November 1, a consortium led by
Italian firm ENI and including U.S. firm Occidental and South
Korea's Kogas initialed a contract for the Zubair oil field in
southern Iraq. On November 3, a consortium led by BP and
including China National Petroleum Company (CNPC) signed
their contract for Rumaila oil field, one of the largest oil fields in
the world. Finally, in a nail-biting finish, the GOI on November 5
announced that it would award the West Qurnah (phase 1) oil
field to a consortium led by ExxonMobil and including Royal
Dutch Shell (edging out late competition from a
Lukoil/ConocoPhillips
consortium).
According
to
the
development proposals offered by the consortia, over the next
six to eight years these fields should see the first trache of what
will ultimately be approximately USD 85 billion in capital
investment, billions more in operating expenses, and an
incremental projected 4.7 million barrels per day of oil
production (1.8 MMbpd from Rumaila, 900,000 bpd from
Zubair, and just over 2.0 MMbpd from West Qurnah).
2. (C) Despite these developments, press accounts continue to
refer to the "failed" June 30 first oil licensing round, because
only the BP/CNPC deal closed at that ceremony. However, as
the terms of the contracts on offer were clarified -- notably
including tax treatment -- other firms continued to pursue
their initial bids. Both ExxonMobil and ENI were the winning
bidders on their respective fields in the first bid round, and
each subsequently accepted the maximum remuneration fee
offered by the GOI, a fee that many commentators at the time
were quick to dismiss as absurdly low. In short, though it took
several months, each of the three fields mentioned above was
ultimately awarded as a result of and according to the terms of
the first bid round. If it was ever correct to refer to the first bid
round as a failure, that characterization is demonstrably false
now.
3. (C) The next hurdle will be validating the proposed process
for approving these oil field development contracts. Many
lawyers within the GOI and parliamentarians argue that
according to a 1967 law, only the Council of Representatives
(CoR, the Iraqi Parliament) can approve these contracts.
Shahristani, backed by Prime Minister Maliki, argues instead
that approval by the Council of Ministers is sufficient. Chairman
of the CoR Oil and Gas Committee Ali Balo (KDP) and Second
Deputy Jaber Khalifa Jaber (Fadhila) have each told econoffs
(see Baghdad 2834) and repeated in the press their Qeconoffs
(see Baghdad 2834) and repeated in the press their concerns
over the legality of the oil contracts and whether any future
government would be bound to respect them.
4. (C) Shahristani appeared before the CoR on November 10 and
11. In private, Balo had been frank in his expectation that
general dissatisfaction with Shahristani, coupled with the
anticipated poor performance under questioning, would lead
the CoR to call for a vote of no confidence in the Minister.
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5. (C) What can we expect to see in the second bid round? Only
a few of the fields on offer (perhaps West Qurnah Phase 2,
Majnoon, and Halfaya) are likely to generate significant interest.
With three Iraqi super-giant oil fields locked up already, other
companies could view bid round two as their last chance to
participate in the black gold-rush. On the other hand, none of
those first bid round fields have broken ground, and doubts
over technical and legal issues remain. There is less data
available to bidders on many of the second round fields
compared to those offered in the first bid round. Add to this
on-shore and off-shore export infrastructure limitations (see
Baghdad 2975), and it would be reasonable for firms to remain
prudent. We expect to see one or two significant fields awarded
in December, possibly to super-major oil companies that are
not already represented in Iraq. (ChevronTexaco and Total are
two obvious possibilities.) We particularly expect they would
seek to acquire West Qurnah Phase 2, to leverage other surface
infrastructure developments in nearby WQ Phase 1 and Rumaila
oil fields. With nearly 5 MMbpd of new oil production on the
way, a runaway success in bid round two is no longer needed,
and might even be counterproductive. We also predict
continued insistence by some parliamentarians that the CoR
must approve oil contracts, an insistence that will be driven by
political considerations rather than a principled defense of
institutional prerogatives. With nearly USD 100 billion in
investments on the table from bid round one, we predict the
GOI will find it exceedingly difficult to challenge, much less
abrogate those contracts. However, it might well spur them to
take a firm stand with regard to any contracts that come out of
bid round two.

Ao que tudo indica pelos
documentos oficiais dos
EUA vazados, a defesa do
que “é bom e justo para o
nosso mundo” compreende
deixar claro ao Japão que
não pode haver “Ásia para
asiáticos”.
A qual liberdade se referia o
ex-presidente? Isso parece
ter ficado mais claro quando
comunicações oriundas de
Bagdá – capital do Iraque,
que fora invadida pelos
Estados Unidos contra o
Conselho de Segurança das
Nações Unidas – expuseram
a liberdade que as empresas
ExxonMobil, Royal Dutch
Shell e Kogas receberam
para explorar os ricos
campos
de
petróleo
iraquianos.
A partir dos dois exemplos
acima, um indolente político
poderia
sofismar
a
existência de uma presença
histórica dos Estados Unidos
em regiões da Ásia e do
Oriente Médio bem como
culpar a falta de estabilidade
institucional e política de
tais regiões pela ação
predatória do capital global
em
seus
respectivos
territórios – o que apenas
revelaria o eurocentrismo e
o
latente
orientalismo
ocidental.

Ou seja, sem distinções, os Estados gozam de uma equivalência
jurídica, de tal sorte que suas relações são mediadas pelo costume, por
tratados, convenções; enfim, por instrumentos de direito internacional
que partem de um pressuposto de respeito à soberania, à
autodeterminação e à autonomia da vontade de cada pessoa.
Nesse sentido, embora exista uma farta bibliografia crítica, é comum
acreditar na tese de que instituições sólidas são capazes de tutelar
interesses democráticos, o que pode lastrear uma certa ideia de
inevitabilidade da miséria em nações invadidas pela cruzada norteamericana. “Eles não eram democráticos o suficiente, por isso as coisas
são como são”.
Com base nessa chave de raciocínio, a OTAN – Organização do Tratado
do Atlântico Norte – e a União Europeia seriam instituições sólidas o
suficiente para conter ingerências externas. Mais uma vez, o Cablegate
joga luz nas soturnas comunicações diplomáticas norte-americanas que
lastreiam suas ações políticas, inclusive dentro das arraigadas
instituições europeias.
Peço perdão ao leitor, mas vale a transcrição literal do excerto de um
dos cabos vazados:

"A adesão dos Estados da Europa Central à UE aumenta
muito nossa [EUA] capacidade de formar e construir
coalizões que possam influenciar a política da UE como
um todo. Mesmo quando eram novos na UE, e
relativamente passivos, precisávamos dos seus votos,
quer na política económica e ambiental, onde a maioria
qualificada é a regra, quer nas áreas da política externa e
de segurança, que requerem consenso."
O cabo acima é de 2009, mas a atuação dos EUA na Europa permanece
até hoje. Revelando o retorno do interesse estadunidense nos Bálcãs –
que estão sob influência da União Europeia e da Rússia –, ações como a
de Richard Grenell (enviado especial da Casa Branca), de costurar
acordos entre Kosovo e Sérvia – atravessando a diplomacia europeia –,
e o monitoramento da opinião pública de países como a Bósnia e
Herzegovina acerca da relação com os EUA são formas de afastar a
influência russa na região e alinhar os governos locais com os
interesses norte-americanos.
Tal aproximação não significa necessariamente um movimento de
apoio dos EUA à integração dos Bálcãs ao bloco europeu, mas pode-se
afirmar não se tratar de coincidência que os países da região possuem
status de “candidatos reconhecidos” e “reconhecidos como potenciais
candidatos” para integrar a União Europeia.
Para além de arquitetar um “cordão sanitário” nos moldes de Georges
Clemenceau, os cabos revelaram como os Estados Unidos atuaram
para expandir o campo de atuação da OTAN, influenciando a adesão da
Ucrânia e da Georgia ao tratado, mesmo ao custo de acirrar as relações
com a Rússia.
Como já dito, a extensão do material é continental, de modo que alguns
documentos vazados foram utilizados como subsídio de uma análise
que permite concluir como os EUA, por meio de suas missões
diplomáticas, nunca se submeteram aos princípios colaboracionistas e
integracionistas de Direito Internacional.

Um saudoso
Brasil.
Não causa espanto em ninguém o fato de os Estados Unidos terem
buscado manter sua influência hegemônica no Brasil. Aliás, as
interferências dos EUA no cone sul estão amplamente documentadas,
como bem registram os documentos da "Operação Brother Sam", na
qual o big stick estava pronto para ser utilizado caso houvesse
resistência ao golpe empresarial militar de 1964. O mesmo vale para a
“Operação Condor”, que espalhou o terror institucionalizado pela
América do Sul com a leniência dos nortenhos heróis da liberdade e dos
Direitos Humanos.
Assim, é evidente que a nação que já figurou como a 6ª maior economia
do mundo sempre esteve nos planos do Tio Sam. Dos mais de 50
“míseros” cabos analisados, o que ficou foi a impressão de um Governo
muito mais comprometido em se forjar como uma sólida engrenagem
no maquinário do capitalismo do que promover uma revolução baseada
no “marxismo cultural", como propagado nos últimos anos.
Tal impressão não se extrai a partir da análise das ações institucionais
unilaterais do Governo Brasileiro, mas da relação entre interlocutores
norte-americanos e brasileiros. Eis que os documentos reportam a
visão e a atuação das missões diplomáticas, além das recomendações
de como Washington poderia proceder.

A priori, cabe ressaltar que, a seguir, serão abordadas as
questões sem uma preocupação de se estabelecer uma
cadeia temporal de eventos ou mesmo um liame entre
eles. Como já mencionado, a continental dimensão do
acervo documental inviabiliza um trabalho nesses termos.
Muito se engana quem acredita que as tensões envolvendo
EUA e Venezuela são recentes ou mesmo que se
intensificaram agora. Como bem retratado no
documentário “The Revolution Will Not Be Televised”, as
tensões entre os dois países remontam ao tempo de Hugo
Chávez.
Já em 2005, Chávez permeava as conversas na alta cúpula
de agentes públicos brasileiros e norte-americanos. O
então presidente do país que, conforme a CIA, possui a
maior reserva de petróleo do mundo já era uma ameaça
para região. Em encontro com o ex-Ministro Celso
Amorim, o Embaixador norte-americano John J.
Danilovich tentou convencê-lo de que Chávez é um
problema – até solicitou a Amorim que fosse estabelecido
um engajamento político maior entre os dois governos
contra
Chávez
por
meio
de
acordos
para
compartilhamento de inteligência.
Em resposta, aquele que ainda seria apontado por David Rothkopt
como "o melhor Ministro das Relações Exteriores do mundo”, o
Embaixador Danilovich, narra que Amorim foi claro: “Não vemos
Chávez como uma ameaça”.
Sobre o referido encontro, Danilovich reportou:

“o Governo brasileiro prefere uma abordagem em
relação à Venezuela e à Bolívia que reconheça a
legitimidade democrática de seus líderes e a
autodeterminação de seus povos. E insistiu que, no
âmbito dessas tratativas, o Governos dos EUA
deveria seguir tentando convencer o Brasil do
perigo representado por Hugo Chávez.“
Danilovich ainda abordaria a questão da “ameaça Chávez”
com o então Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional, Gal. Jorge Félix, encontrando posição
institucional similar.
Embora a visão geral desse período seja de um Itamaraty
mais independente, o Brasil não estava imune a ações
subservientes de vira-latas, como as do então Senador
emedebista Heráclito Fortes que, em 2009, reuniu-se
com o Embaixador norte-americano, Clifford Sobel, para
dar detalhes de questões internas e suplicar uma
intervenção dos Estados Unidos, inclusive com a
instalação de fábricas de armas títeres a fim de armar o
país contra a Venezuela.
Na falta de boa vontade em buscar outro adjetivo, é
imperioso lembrar o lacaio que ocupou o Ministério da
Defesa entre 2007 e 2011. O senhor Nelson Jobim – em
cuja página na Wikipedia (em Inglês) constava “agente da
inteligência dos Estados Unidos” até 2011 – também
mostrou-se comprometido em passar informações ao
Governo dos EUA.

O trecho a seguir (do penúltimo documento mencionado acima) é revelador quanto ao
mote das celebradas cooperações com os Estados Unidos:

"O Departamento deve considerar o financiamento de viagens de controladores
de tráfego aéreo brasileiros aos Estados Unidos para visitas de intercâmbio a
instalações nos Estados Unidos. Isto nos ajudaria a argumentar que o GOB
deveria ser mais aberto a nossas visitas às suas instalações. Também
proporcionaria a oportunidade de questionar os controladores brasileiros sobre
seus procedimentos de segurança enquanto estavam longe das preocupações de
soberania de seus governos.”
Infelizmente, ainda há quem sequer considere a necessidade de se refletir sobre
eventuais programas de cooperação, treinamentos e aperfeiçoamento de autoridades
ou agentes públicos brasileiros nos Estados Unidos, mas se mostra surpreendido
quando membros do MPF – Ministério Público Federal – costuram relações ilegais
com agentes estrangeiros ou quando magistrados em exercício visitam
informalmente agências norte-americanas.
Mas não só de infiltração institucional se constitui o soft power norte-americano.
Thinktanks, ONG’s, Institutos e programas como o “Jovens Embaixadores” também
são instrumentos de difusão e manutenção dos ideais que sustentam a perpetuação
do sistema e que atendem aos interesses de uma pequena, mas poderosa parcela da
sociedade.
No bojo de uma análise robusta do quadro da educação no Brasil (em março de 2009),
surgem apontamentos acerca da iniciativa “Jovens Embaixadores”. A autora do projeto
explica:

“Quando a ex-embaixadora no Brasil Donna Hrinak viu na
televisão imagens de jovens da Venezuela queimando bandeiras
americanas, ela convocou uma reunião com o PAS para discutir o
desenvolvimento de um programa para melhor familiarizar a
juventude brasileira com os Estados Unidos, a fim de evitar que
tais ações ocorram no Brasil.”
Ou seja, é melhor que se molde a interpretação da realidade de modo superficial do que
realmente refletir sobre os reais motivos que levam jovens venezuelanos a queimar
bandeiras dos EUA. Seriam as seis bases militares dos Estados Unidos prostradas na
Colômbia? Seriam as seguidas tentativas de golpe contra Hugo Chavez? Seriam os
embargos?
Vale esclarecer que não se trata de estigmatizar intercâmbios estudantis como se fossem
atos de capitulação, mas sim de alertar para o conteúdo concreto de qualquer programa
internacional em curso no Brasil. Assim como “um militar sem formação política, ideológica,
é um criminoso em potencial”, um jovem brasileiro que se forme teórica e culturalmente de
costas para a América Latina é um potencial agente de revoluções coloridas.

Trabalho
essencial:

Em janeiro de 2008, o Ministro da Defesa deu detalhes das
pretensões brasileiras na área da defesa, bem como
forneceu detidas informações sobre sua viagem à França,
que estava intimamente ligada aos esforços do Governo
Brasileiro em se consolidar como uma potência emergente
mais robusta.

Considero as reflexões, que por hora encaminham-se para o fim, como parte de um
esforço para que se abandonem as narrativas idílicas dos processos históricos e dos
eventos geopolíticos, principalmente os que são orbitados pelos Estados Unidos.

Por meio da leitura dos documentos vazados, mas não citados
aqui, é nítida a percepção de que os interlocutores norteamericanos são incessantemente insistentes em permear o
mais fundo possível nas instituições nacionais. Toda e
qualquer pauta é um subterfúgio para amarrar “cooperação”,
“treinamento”, “integração”. Claro, tudo modulado conforme
“padrões norte-americanos de excelência”.

Enquanto sustentou – e ainda sustenta – suas intervenções pelo mundo em nome de uma
proteção internacional aos Direitos Humanos, verificava-se uma calamidade no
Afeganistão ocupado, com um salto de 46% no número de civis mortos de 2007 para 2008,
conforme dados vazados do Pentágono. O mesmo material revela uma escalada na
violência e um aumento nas tensões entre as forças de ocupação e os nativos.

Busquemos fazer um exercício de imaginação: caso um
diplomata brasileiro fosse corajoso o suficiente para
propor ao Governo dos Estados Unidos que agentes
brasileiros fizessem visitas aos seus sistemas de controle
de tráfego e defesa aérea, qual seria a resposta?
Pois, foi isso que agentes diplomáticos dos Estados Unidos
buscaram, em 2008, no âmbito da certificação do
programa brasileiro de abate de aeronaves. A audácia dos
norte-americanos incluía a pretensão de acompanhar um
procedimento de abate.
O documento explica a dificuldade de acesso de pessoal
não brasileiro, mas não deixa de mencionar que houve
uma visita em 2007 – em outro cabo, fica confirmado que
o CINDACTA IV recebeu a visita de norte-americanos em
julho de 2008.

Com o trabalho essencial de Julian Assange à frente do Wikileaks, foi permitido ao mundo
observar as entranhas do Império norte-americano. Por baixo da superfície edulcorada de
promotor dos Direitos Humanos, da vanguarda democrática, da liberdade e da defesa das
instituições, estava, de fato, um Kraken com infinitos tentáculos.

É impossível tolerar que os Estados Unidos ousem em utilizar qualquer retórica que os
coloque em um suposto plano ético-moral superior a qualquer país no que toca à tutela de
direitos e garantias fundamentais quando são publicados documentos que revelam
procedimentos de tortura em interrogatórios realizados na infame base militar de
Guantánamo.
É um fato que o trabalho paradigmático de ativistas como Julian Assange e Rui Pinto, bem
como o de corajosos agentes públicos como Edward Snowden e Chelsea Manning entrou
para história.
Suas ações disponibilizaram fontes diretas acerca de eventos que, em muitos casos,
aconteciam em tempo real, mas, ao que tudo indicava, somente estariam disponíveis
décadas depois – claro, presumindo a existência de mecanismos legais de transparência e
desclassificação de documentos.
Em que pese até fazer certo sentido pensar que os feitos de ativistas como Assange podem
inibir políticas predatórias de Governos e corporações, chamo a atenção: não existe limite
ético à logica de acumulação do capital.
Pessoalmente, acredito que o material disponibilizado por meio dessas iniciativas é
fundamental na construção de um pensamento crítico capaz de chamar a atenção das
massas para as contradições entre o discurso e a realidade material, há fim de que se
entristeçam diante da crueldade egoística dos poderosos, mas de que se organizem para
protagonizar as reformulações substanciais que a humanidade tanto necessita.

Os recursos da esperança estão
sendo arrancados há muito tempo.
O sistema neoliberal não vê
problema algum em se aliar ao
neofascismo para atingir seus
objetivos, e estes necessitam da
desesperança, do cansaço, da
indiferença e do cidadão à beira de
desistir para que não haja, para ele,
a perspectiva de um mundo melhor;
mundo esse que ele poderia
construir através da luta política. O
cansaço é o gatilho da inação, a
passagem rumo ao conformismo.

A SAÚDE
MENTAL E O
SISTEMA
CAPITALISTA
Por Thales Reis

Há certas dificuldades ao colocar em
pauta uma discussão de saúde mental.
Diversos aspectos precisam ser
levados em conta e o direcionamento
pode se dar por diferentes caminhos,
por exemplo: a saúde mental pode, ao
mesmo tempo, ser usada como um
motivo para deixar um emprego que
lhe faz mal ou para justificar idas a
festas em meio à pandemia de um
vírus respiratório, contrariando todas
as recomendações das instituições de
saúde e colocando em risco as pessoas
ao seu redor. Portanto, é importante
esclarecer: a discussão sobre saúde
mental pretendida por este texto é
sobre a saúde mental real, e não a
utilizada como salvo-conduto para a
realização de ações imorais.
A vontade de discutir este assunto me
veio após uma sequência de leituras
despretensiosas nas redes sociais. A
primeira delas, uma simples frase
motivacional
do
escritor
Robin
Sharma: “Não repita o mesmo ano 75
vezes e chame isso de viver a vida”. E
isso é possível? Na constituição atual
do mundo, e especialmente a do Brasil
e de seus semelhantes do Terceiro
Mundo, há, para a base da pirâmide
social, a possibilidade de escolher
como viver seus dias? É possível
continuar vivo sem uma rotina que lhe
garanta, através da venda da força de
trabalho, condições de viver? Como é
possível atrelar a felicidade a essa
liberdade e à ausência de uma rotina
fixa se o que é necessário para
subsistir está alicerçado exatamente
no oposto disso?

Mark Fischer deixa claro: para a
maior parte das pessoas, é mais
fácil imaginar o fim do mundo do
que o fim do capitalismo. A elas
não é apresentado nada diferente
do que há: não é possível imaginar
um mundo onde as coisas
trabalhem a favor das pessoas, e
não as pessoas a favor das coisas.
Margaret Thatcher – uma das
grandes
representantes
do
neoliberalismo,
do
conservadorismo e da extremadireita – deixava isso muito claro
em seu discurso político, com todas
as letras: “There is NO alternative”.
Segundo ela, o socialismo falhou, o
comunismo é impossível e não
existe
sociedade,
apenas
indivíduos, indivíduos e famílias.
Para
a
sustentação
desse
pensamento, cria-se a narrativa de
que o ser humano naturalmente é
competitivo, egoísta, invejoso e, por
fim, mau. Apenas estando sozinho é
capaz de viver em sociedade e, por
isso, o que é público há de ser
combatido e tudo o que existe
precisa de grandes muros, grades,
cercas e segurança; um pequeno
portão, portão esse acessado
apenas através do dinheiro. Esse
ciclo se retroalimenta. Essa é a
narrativa hegemônica, sem que haja
qualquer reflexão. Não se imagina
mais uma sociedade melhor para o
futuro.
O modelo de sociedade difundido
pela maior parte do mundo
atualmente
é
baseado
num
encerramento de possibilidades, de
alternativas, ao capitalismo. No
estágio atual, até mesmo pensar em
um capitalismo melhor é proibido:
taxar os grandes ricos é ruim,
colocar regras a empresas é ruim,
proteger o trabalhador é ruim. O
neoliberalismo totaliza-se como o
único modelo econômico possível e
faz com que sejam criadas
diferentes desculpas para seu
crescente acúmulo de crises e para
um aumento crescente das taxas de
lucro de grandes corporações
mesmo em momentos de crise.
As consequências não são apenas
no âmbito do trabalho: avançamos
cada vez mais sobre o meio
ambiente e criamos péssimas
condições sanitárias, aumentando
as
chances
de
acontecerem
pandemias como a que estamos
vivendo, permitindo o retorno de
doenças que já deveriam estar
controladas, concretando o chão e
não entendendo porque as casas se
alagam com as tempestades.

Aos países, cabe se contentar com o espaço
que lhes é dado. Ao Brasil, cabe ser o grande
celeiro do mundo, sem a possibilidade de
produção de tecnologia de alta complexidade e
sendo frequentemente vigiado. Quaisquer
passos que fujam dessa rota são punidos:
sonhar com algo diferente é como cometer
um crime.
A economia especulativa, que controla a
política, desvincula-se cada dia mais da
economia real: desatando-se da materialidade,
os mercados são manipulados em detrimento
de poucos e, quando há alguma resposta por
parte da população, logo suas ‘asas’ são
cortadas – como foi o caso da recente ação de
usuários do Reddit sobre a GameStop. Esse
sistema tão desatado da realidade tem criado
crises cada vez mais constantes e precisa ser
salvo: o Estado compra carteiras de crédito,
hipotecas, injeta liquidez, perdoa dívidas, gera
créditos subsidiados e, quando a estabilidade
retorna, volta a ser o vilão.

ENFIM, A SAÚDE
MENTAL:
Os pequenos momentos de felicidade são os
únicos permitidos à maioria da população.
Vivendo pelos finais de semana, ela é posta a
conviver com a incerteza do amanhã e com o
latente sentimento de culpa pelo fracasso,
sendo que os mesmos que o atribuem ao
indivíduo transferem-no: o problema é o PT, o
Lula, a esquerda, a previdência social ou
quaisquer outros elementos do Estado. E não
importa se as soluções tomadas por eles não
surtem efeito: tenha calma, se a próxima
medida passar, as coisas vão mudar. A medida
passa, a situação piora.
A militância política deve ser, antes de tudo, a
militância da esperança. É preciso mostrar que,
sim, existem outras possibilidades a esse
sistema falido e a esse cotidiano depressivo. O
mais difícil é que quem luta em nome dessa
esperança também pode estar esvaziado dela,
pois está sujeito às mesmas condições. O ser
humano é quem constrói o mundo, mas essa
construção se dá de acordo com as
possibilidades que a ele é oferecida, e não de
acordo com sua própria vontade. O que há de
ser feito é oferecer novas possibilidades, é
trabalhar a imaginação como ferramenta, é
mostrar que a felicidade só é capaz de ser
plenamente verdadeira quando compartilhada.
A mudança da forma de sociedade é também a
mudança do ser humano, é a valorização de
suas características mais nobres, é a
humanização da pessoa, é o uso da tecnologia,
das máquinas, da ciência, da logística e do que
mais for necessário para a melhoria da
qualidade de vida de todos, não para o
enriquecimento de poucos. É inventar o que
não foi inventado, é pensar no coletivo como
uma forma de fortalecer o indivíduo. Mas não
se engane, não é tarefa fácil. O arco-íris vem
depois da tempestade.

Num país como o Brasil,
manter a esperança viva é
em si um ato
revolucionário.
Paulo Freire

QUANTOS
DÓLARES
VALE A VIDA
DE UMA
MULHER NA
RÚSSIA?

UMA ANÁLISE DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NESSE PAÍS.
Por Sofia Schurig

Em uma noite qualquer, você se
junta a seu namorado e a seus
amigos para beber e conversar
enquanto seu companheiro faz uma
livestream no YouTube. Ao passar
das horas, você e ele entram em
uma discussão.
Gritos, murros, pontapés e chutes.
Você, desesperada, pede socorro
aos seus amigos – que estão em sua
frente, perplexos – e aos que
assistem à situação pela internet. A
resposta: mil dólares, pagos por um
visitante da live, ‘desafiando’ seu
namorado para que tire a sua vida.
Esse é o preço da vida de uma
mulher.
Cansada, exausta e dolorida, você
não consegue se mover. Seu
namorado retira suas roupas à força
em meio a uma noite de nevasca, te
deixando parcialmente nua. Após
isso, ele te expulsa do local. Você
mereceu apanhar! Quem mandou ir
opinar sobre alguma coisa?
Você tenta se cobrir com uma
jaqueta, agora na varanda da
residência, implorando para que te
deixem entrar. Seus amigos correm
para suas respectivas casas, te
abandonando. Mas seus batimentos
cardíacos também te abandonam.
Não só os seus, mas também os do
filho que você carregava há pouco
tempo em sua barriga.
Sua causa de morte: hemorragia
cerebral,
traumatismo
cranio
cerebral, hemorragia nos tecidos
moles da cabeça e hematoma
subdural bilateral; tudo isso devido à
hipotermia e ao espancamento.

Esses trechos ao lado não são parte de um conto
distópico, e sim a infeliz realidade de Valentina
Grigoryeva, jovem russa de 28 anos, grávida,
assassinada no fim do ano passado por seu
namorado, que a espancou e deixou no frio para a
morte. Para trazer justiça a Valentina, não
podemos apenas culpabilizar Stanislav Reshetnikov
– o namorado, também conhecido como Stas
Reeflay – por sua morte. Teremos que voltar anos
atrás e analisar um pouco da história russa.
O pesquisador e professor do Departamento de
Direito Penal e Criminologia da Universidade
Estadual de Kuban, Ilyashenko Alexey Nikolaevich,
foi responsável pela produção de um extenso
estudo sobre a violência doméstica, analisando
papéis socioeconômicos e até a influê
No estudo, é apontado que, entre os fatores
envolvidos em um crime violento familiar, a
embriaguez desempenha um papel principal. No
momento da prática do crime, a esmagadora
maioria dos agressores (76,5%) descrevia-se como
consumidor frequente de bebidas alcoólicas.
Além disso, o mesmo estudo mostrou que, quanto
à conexão entre o uso de álcool e agressores
domésticos, um quinto dos infratores visitara um
centro de desintoxicação, dois quintos sofriam
periodicamente de ‘bebedeiras’ frequentes e quase
o mesmo número sofria de alcoolismo crônico. Na
maior parte das vezes, os criminosos abusaram do
álcool por diversos anos, mas “medidas
governamentais para tratar o alcoolismo não
foram tomadas ou mostraram-se ineficazes”.
Trazendo os dados para o caso em questão, era
extremamente comum Reshetnikov gravar vídeos
ou livestreams completamente bêbado. Além disso,
ele, diversas vezes, bebeu ou comeu até vomitar
por causa dos “desafios” propostos por seu
público. Em praticamente todos os vídeos que
mostram Valentina e Reshetnikov juntos, ambos ou
apenas ele está bebendo, mostrando como o álcool
se tornou um agravante para a violência doméstica
na relação.
A pesquisa também mostra que mais da metade
dos agressores apresenta algum tipo de problema
em sua saúde mental, como psicopatia (8,1%) ou
esquizofrenia (2,2%). De acordo com o Ministério
da Saúde russo, as neuroses estão entre as
doenças mentais mais comuns e a saúde mental
coletiva do país está piorando gradativamente. Um
em cada três russos apresenta sinais de distúrbios
mentais em um grau ou outro.
Fatores como desigualdade de renda também
possuem espaço no problema. A esmagadora
maioria das pessoas culpadas de crimes contra um
membro da família (88,1%) tinha um baixo padrão
de vida na época do crime. Aqui, é necessário
ressaltar que a desigualdade de renda na Rússia –
sobretudo devido ao oligopólio econômico que
surge após o fim da União Soviética – é
exorbitante: apenas 1% da população controla um
terço da riqueza do país.

Renda acima da média

1,5%

Renda média

10,4%

Renda abaixo da média

11,9%

Baixa renda

37,7%

Renda extremamente baixa

38,5%

Para contexto da desigualdade de renda no país: durante a pandemia, a parcela dos
russos com renda média mensal inferior a 15 mil rublos (1160 reais) aumentou de 38,1%
para 44,6% enquanto a parcela da população extremamente pobre que vive com uma
renda inferior a 5 mil rublos (385,43) também aumentou. Um quinto dos entrevistados
pela IC Rosgosstrakh Life relatou uma queda significativa em sua receita desde que a
pandemia começou. Além disso, um em cada dez entrevistados também relatou uma
perda completa de receita.

O antigo Major General do Ministério de Assuntos Interiores,
Mikhail Artamoshkin, não somente reafirmou os problemas
descritos acima como potencializadores para a violência
doméstica, mas também o desaparecimento de muitas restrições e
legislações após o colapso da União Soviética. Artamoshkin
enfatizou que o sistema de combate ao crime na União Soviética –
o que engloba o crime doméstico –, continha uma ampla gama de
medidas inter-relacionadas, principalmente de natureza
preventiva.
Essa gama não somente envolvia agências de aplicação da lei, mas
também autoridades executivas nos níveis republicanos, regionais
e distritais, empresas e instituições, organizações públicas e a
imprensa. Em sua opinião, até o colapso da União Soviética, as
normas do direito penal e administrativo eram “mais eficazes para
levar à justiça por embriaguez ou violações do regime de tutela
administrativa cometidas por pessoas anteriormente condenadas”.
“Hoje, na maioria dos assentamentos da Federação Russa, não há
infraestrutura de instituições e serviços no local de residência que
realizem atividades de assistência psicológica, pedagógica, social,
médica, jurídica às famílias e crianças para prevenir problemas
familiares, reabilitação social de famílias e crianças em situação de
perigo social. Quanto ao sistema de reinserção social dos cidadãos
que cumpriram pena, está apenas começando a ser criado”,
afirmou.
Um dos grandes motivos para a Rússia atual se distinguir da antiga
União Sovíetica é simples: naquela época, uma mulher podia ir a
público buscar seus direitos sem medo de represálias. De 1961 a
1990, as mulheres podiam recorrer aos Tribunais de Honra, cujos
membros julgavam não apenas casos de pequenos furtos,
embriaguez e violação da disciplina de trabalho, mas também
conflitos familiares e violência doméstica.
Esse cenário é completamente diferente da Rússia atual. Cinco
anos atrás (2016), a Suprema Corte da Federação Russa – com
apoio da Igreja Ortodoxa – despenalizou parcialmente a violência
doméstica no Código Penal. Casos nos quais não há dano
‘substancial’ – como hematomas ou ossos fraturados – e que não
ocorrem mais de uma vez ao ano não sofrem punições. Pouco
tempo depois, diversas agências reguladoras de direitos femininos
afirmaram que a violência doméstica aumentou, enquanto o
número de denúncias diminuiu. Também tornou-se comum que a
polícia se negue a investigar casos, mesmo com provas ou ‘danos
substanciais’.

В последнее время на наших глазах происходит очередной виток агрессивного лоббирования
законопроекта «О профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия». СМИ почти ежедневно выдают
абсолютно недостоверную информацию о зашкаливающих цифрах «семейной» преступности и сюжеты о
страшных преступлениях в семьях для формирования лояльного этому законопроекту общественного
мнения. В Интернете раскручивают основанную на ложных данных петицию в поддержку принятия закона,
создавая видимость «народной» поддержки. Тиражируется просьба «более 70 правозащитных организаций»
о необходимости принять указанный закон] и т. п.
На самом деле законопроект о профилактике семейно-бытового насилия имеет откровенно деструктивный
характер. Закон позволит запретить гражданам общение с членами своей семьи и доступ к своему жилью
по охранному ордеру (предписанию) при наличии неких «данных» об имевшем место факте насилия в
семье. «Насилие» определено в законопроекте безразмерно широко, включает в себя т. н.
«психологическое и экономическое» насилие, которое охватывает собой обычные житейские ситуации.
При этом охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении от
любых лиц «данных» о факте «семейного насилия», в том числе против воли пострадавшего. Нарушение
ордера грозит арестом. То есть желание супруга помириться с супругой может обернуться тюрьмой.
Законопроект, являясь порождением радикальной антисемейной идеологии феминизма и т. н. «гендерной
идеологии», станет инструментом коренного и насильственного изменения самих основ российского
общества, уничтожения наших традиционных семейных и нравственных ценностей. Юридически проект
представляет собой воплощение механизмов, заложенных в Стамбульской Конвенции Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Борьба с «мужским
насилием», согласно этой конвенции, строится на презумпции вины мужчины, представляя собой
дискриминацию по половому признаку. Ратификации этого международного договора нашей страной
активно добивается международное и российское феминистское лобби. При этом в Европе против него
выступают общественные организации, защищающие семью и семейные ценности, представители
многочисленных традиционных религиозных общин.

Ilyashenko também mostra, em seu estudo,
como a falta de dados e o medo de represálias é
um problema além da violência doméstica em si.
Enquanto a maioria (94,6%) das vítimas de um
crime doméstico violento afirmou que ele foi
precedido de conflitos familiares, quase
nenhuma delas informou essas prévias
situações de abuso à polícia ou a alguma
agência governamental. Abaixo, uma tabela com
os motivos das vítimas, de acordo com o estudo.
“Nada teria ajudado de qualquer maneira”

30,9%

“Não acreditei que eles iriam ajudar”

23,8%

“Não queria lavar roupa suja em público”

23,6%

“Por medo de vingança por parte do autor
do conflito (estuprador ou agressor)”

21,8%

“Por vergonha”

12,7%

“Pela insignificância do dano causado”

10,7%

“O culpado do conflito (o estuprador ou o agressor)
mudará seu comportamento independentemente,
se corrigirá, cairá em si”

10,7%

“Não queriam perder suas casas, não havia para
onde fugir do agressor ou estuprador”

7,3%

“Por falta de vontade de destruir a família”

7,3%

“Por falta de vontade de privar os filhos de seu pai”

5,5%

“Medo de perder seus filhos, acreditavam que isso
prejudicaria seu futuro, seu bem-estar”

5,5%

“Queria se vingar do agressor por conta própria”

3,6%

De acordo com alguns relatos à imprensa russa, a
situação é agravada pela falta de estatísticas
abertas sobre crimes violentos que considerem a
natureza da relação entre o agressor e a vítima, a
desigualdade de gênero no país, assim como as
atitudes dos responsáveis pela aplicação da lei –
há casos de funcionários que não trataram tal
violência como crime grave, ou melhor, a
consideraram um ‘caso pessoal’ ou ‘discussão
interna’ dos cônjuges.
A falta de dados também causa um conflito em
agências governamentais na contabilização do
número anual de vítimas da violência doméstica
no país e, consequentemente, na tomada de
ações. Um número frequente que aparece em
notícias e relatórios no país é de que cerca de
14.000 mulheres morrem por conta da violência
doméstica no país todos os anos.
Entretanto, essa falta de dados confiáveis tornouse motor para políticos contrários à criação do
projeto de lei “Sobre a prevenção da violência
doméstica na Federação Russa”. A rejeição da
Igreja Ortodoxa ao projeto acarretou, em todo o
país, protestos de oposição à lei, em grande parte
orquestrados pelo movimento Sorok Sorokov
(Сорок сороков) – movimento social conservador
e cristão que pode ser considerado como de
extrema-direita.

Согласно Стамбульской конвенции, ее участники обязаны внедрять «изменения в социальных и
культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения обычаев, традиций, которые
основаны на … стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин» (ст. 12 ч. 1). Различие природы
и социальных ролей мужчин и женщин не устраивает радикальные антисемейные силы. Не случайно среди
более 70 «правозащитных» организаций, выступивших в поддержку принятия закона о профилактике
семейно-бытового насилия, нет ни одной организации, деятельно поддерживающей традиционные семейные
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преследуется и причинение
agentes
estrangeiros
por
causa
das
легкого
вреда
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здоровью
(ст.
6.1.1.КоАП,
ст.
O projeto de lei sobre a prevenção da violência
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ser levadas a sério.

В связи с этим просим Вас незамедлительно принять все возможные меры для противодействия
разрушению семьи в России и для защиты традиционных для народов нашей страны семейных и
нравственных ценностей, в том числе:
Не допускать принятия закона о профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия.
Исключить возможность ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием), а также принятия любых иных законов,
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Durante toda a história da humanidade,
tratamentos diferentes foram dados a homens e
mulheres e, com raras exceções, o primeiro
grupo manteve intactos seus privilégios perante
o segundo. Nos moldes da sociedade capitalista,
vemos a opressão da figura feminina – de forma
semelhante ao que acontece no racismo ou no
colonialismo – como consequência direta de
uma exploração em que a mulher é um
produtor/trabalhador
com
qualidades
particulares exploradas a esmo, sem maiores
preocupações quanto a quaisquer outros
aspectos acerca de sua individualidade.
A partir do momento em que o homem – e, aqui,
trato o homem como ser humano, não como
indivíduo do sexo masculino – aprendeu o
cultivo da agricultura, a posse de outros seres
humanos começou a ser tratada como capital. É
nesse aspecto que se cristaliza a exploração das
mulheres: possui-las é possuir trabalhadores;
trabalhadores com características fantásticas,
pois têm a capacidade de gerir semelhantes e
geram resultados que podem ser explorados em
sua totalidade – além disso, existe a questão
sexual. O conceito de família nasce a partir desse
cenário, seja ela monogâmica (a predominante
no mundo atual), seja ela poligâmica (sendo que,
na maioria dos casos, a relação se dá entre um
homem e várias mulheres). O casamento e a
união com muitas mulheres, nesse período de
economia agrária, torna-se um meio de acúmulo
de riquezas, pois tanto seu trabalho pode ser
explorado, como a quantidade de filhos gerados
passa a ser maior. A monogamia se expande
depois, com outros interesses, também
financeiros e ligados a questões de herança, que
não serão abordados nesta coluna.
Avançando algum tempo na história, a mulher
como um produto consolidou-se em
constituições familiares mais próximas às
concebidas hoje: os filhos homens eram
rapidamente entregues ao trabalho no campo, as
mulheres ficavam à venda para o casamento –
através do qual poderiam ser formadas alianças e
expandir negócios. É assim até hoje nos regimes
monárquicos ou, então, na cabeça fecunda das
famílias reais sem trono – como os Orleans e
Bragança no Brasil, que têm como plateia uma
corja de bobos da corte.

A propriedade privada da mulher é uma
das primeiras formas de propriedade. Nas
palavras de Friedrich Engels, na obra A
Origem da Família, da Propriedade
Privada e do Estado:

"Hoje posso acrescentar: o primeiro
antagonismo de classes que apareceu
na história coincide com o
desenvolvimento do antagonismo
entre o homem e a mulher na
monogamia; e a primeira opressão de
classes, com a opressão do sexo
feminino
pelo
masculino.
A
monogamia foi um grande progresso
histórico, mas, ao mesmo tempo,
iniciou, juntamente com a escravidão
e as riquezas privadas, aquele
período, que dura até nossos dias, no
qual
cada
progresso
é
simultaneamente um retrocesso
relativo, e o bem-estar e o
desenvolvimento de uns se verificam
às custas da dor e da repressão de
outros. É a forma celular da sociedade
civilizada, na qual já podemos estudar
a natureza das contradições e dos
antagonismos que atingem seu pleno
desenvolvimento nessa sociedade."
Não faltaram meios para garantir que
essa propriedade se desse de maneira
dócil e aparentemente consentida. O
sistema de exploração do homem pelo
homem origina-se do sistema de
exploração da mulher pelo homem, que
se dá concomitantemente a outros
fatores da acumulação primitiva do
capital, ainda nos modelos de sociedade
feudal. Nesse espaço, os papéis de
gênero são construídos e disseminados,
o acesso à educação é monopolizado, os
comportamentos são reprimidos e a
violência pode ser usada como castigo
corretivo ao mau comportamento.
Manter a mulher na ignorância tornouse também um negócio lucrativo.
As subversivas sempre existiram,
mulheres que ocuparam espaços que
não eram destinados a elas, muitas vezes
passando-se por homens – como para
produzir livros, peças, criar teorias e ditar
rumos para os estudos. Mas eram
poucas, quantidades quase ínfimas, e que
foram capazes de se tornar símbolos nos
dias de hoje. Algumas após enfrentarem
as fogueiras da inquisição ou outros tipos
de julgamento sem direito a recurso.
A permissão para que a mulher tivesse
acesso à educação e a meios de
informação é extremamente recente,
data-se de períodos do século XX. Muito
por conta de seu início forçado a um
mercado de trabalho que, devido às
guerras, necessitava de mão de obra, as
mulheres que ocuparam esses espaços
não aceitaram que ele fosse tirado delas
ao fim dos conflitos. A partir disso,
mudanças começam a ocorrer no
mundo. Vale lembrar que esse é o
cenário do ‘avançado’ ocidente. Na União
Soviética, as mulheres tinham papel
central e participavam da vida
econômica e política da construção da
nação.

Hoje, os países mais desenvolvidos são
também aqueles nos quais as mulheres
possuem melhores condições de vida e
de acesso à educação. Com isso, vemos
uma mobilização por direitos e
melhores condições de vida de
maneiras cada vez mais entusiasmadas.
Nisso, o futuro começa a ser
novamente ditado pelo seu papel, mas
não de maneira submissa e
mercantilizada, e sim politicamente
ativa.
Tais aspectos não significam que, para
o progresso da humanidade, basta que
o poder e a ciência sejam entregues nas
mãos das mulheres, e sim que, a partir
da visão desta construção histórica,
haja uma reflexão sobre o papel que a
elas foi entregue e sobre os danos
causados pela exploração. Também
não significa que não houve mulheres
que trouxeram retrocessos ao mundo,
como a já citada por mim em textos
anteriores, Margareth Thatcher, uma
das pessoas que mais causaram danos
à história da humanidade.
Porém, vemos que, com acesso à
consciência política e libertadas as
amarras de uma educação opressora
desde o berço, o posicionamento das
mulheres tende a ser mais progressista,
como ocorre no Brasil, onde a rejeição
de Bolsonaro é maior entre elas – que
também, proporcionalmente, votaram
menos
no
presidente
quando
candidato. O fenômeno se repete nos
Estados Unidos, onde a vitória de Joe
Biden foi massiva entre as mulheres.
O desafio em todo esse processo
político de libertação da mulher e da
construção de uma sociedade mais
justa e igualitária é deixar claro que a
questão não é o acesso a posições de
privilégio. Não é a adesão de um lema
como ‘mulheres no topo’ enquanto
outras mantém-se na base, mas a
consciência de que, se a exploração da
mulher é um dos pilares do injusto
sistema de exploração em nome da
propriedade privada, o papel delas é
crucial na destruição deste sistema e na
construção de uma nova sociedade que
ultrapasse as limitações da propriedade
privada e possa, a partir da colaboração
e da justiça, oferecer um modo de vida
digno a todos os seres humanos.
Eu acredito no papel feminino de
liderança em movimentos contra a
opressão e a exploração e na
inteligência feminina para a superação
do modelo retrógrado no qual estamos
atualmente postos. Uma sociedade
melhor só se dará com a união da
população como um todo, mas o
principal indivíduo revolucionário
carrega
consigo
uma
mesma
identidade: o ser mulher.

Sei muito pouco sobre psicologia ou
tipos de personalidade, mas, pelo
visto, a minha é INFP. Bom, essa
conclusão foi atingida por meio de
testes de personalidade online, então
o grau de confiabilidade pode não
ser muito alto, mas, mesmo assim,
decidi ler um pouco sobre. Afinal,
considerando aquilo com que nós
costumamos
nos
deparar
na
internet,
eu
provavelmente
encontraria apenas uma descrição
padrão, que se encaixasse com a
maioria das pessoas e desse a mim
uma
falsa
impressão
de
compatibilidade.

ENFIM,
UMA
VIDA DE
ILUSÕES.

Para minha surpresa, tudo que li era
bastante específico e, ainda por
cima, identifiquei-me bastante –
tanto com as partes positivas quanto
com aquelas que prefiro ignorar.
Nessa leitura, um elemento em
especial chamou minha atenção: eu
nunca havia parado para reparar na
quantidade de sonhos que eu tenho
não só enquanto durmo, mas
sobretudo acordada, e muito menos
no quanto isso me consome e corrói.
Minhas expectativas – tanto para
mim quanto para os outros – são
absurdamente altas e, por conta
disso, jamais serão atingidas, além de
cristalizarem em mim um medo de
tentar seguir e andar. Ao mesmo
tempo, em que sonhos nutrem
esperanças, me ajudam a engolir o
dia a dia amargo e pensar que posso
conquistar algo melhor, eu chego
perto de desabar em lágrimas ao
voltar à realidade, tendo que lembrar
que tudo o que minha imaginação
visualizou já era – ou melhor, nunca
foi. E, como nada que eu realizar
chegará perto deles, a fim de evitar o
erro e a decepção, convenço-me de
que a melhor opção é nem ao menos
tentar.
Bem, se eu tivesse a escolha de viver
dentro de uma ilusão, de um sonho,
de uma matrix, aceitaria na hora –
sendo essa falsa realidade criada por
mim ou por outros. Eu não ligo. Só
preciso sair daqui. Do meu quarto,
da minha cidade, do meu país, de
mim mesma. Mas não saio porque
minha cabeça ecoa a certeza de que
tudo que vier desapontará.
Assistir a “WandaVision”, então,
significou 350 minutos de uma
constante lembrança da parte de
mim que não quer ser eu mesma,
não quer estar aqui e me finca a tudo
aquilo a que tenho repulsa porque
cria padrões tão altos que me fazem
ter medo de tomar um passo sequer
em direção ao que idealizo.

Durante a série, a Wanda (Elizabeth
Olsen) acordou (digamos) várias vezes,
mas ainda estava sonolenta o
suficiente para retomar as rédeas de
um sonho lúcido. Não importava
quantas interrupções o seu “programa
de TV” sofresse, um simples corte ou
mudança de take permitia que o
roteiro, assim como a alegria, fossem
retomados.
No último episódio, porém, Wanda
teve, enfim, que escolher: libertar
todas as vidas que, em prol de sua
ilusória alegria, fazia de reféns ou
continuar com o show de espelhos?
Resultado:
a
sonolência
foi
finalmente arrancada à força e a
protagonista perdeu tudo o que vivera
durante os 8 capítulos anteriores.
Terminar um filme é uma sensação
parecida com acordar de um sonho,
sabe? Quando estamos no cinema, as
luzes se apagam, o som aumenta, as
cores da tela começam a brilhar…
Logo esquecemos quem somos e
imergimos na história. Porém, muito
mais cedo do que gostaríamos:
acabou. A dança das cores vira um
bege morto. Os sons escapam de
nossos ouvidos. Surge uma claridade
cega de um teto claustrofóbico. E,
assim que saímos pela porta cortafogo, tudo fica para trás: adeus
fantasia, a anestesia artística de que
precisamos
para
sobreviver
à
realidade. O dia a dia volta a sufocar.
Então, diferente de nós, que estamos
fadados a viver do lado de cá das
telas, a Wanda vive em meio a cores
dançantes; não nos preocupemos com
ela. É apenas uma personagem fictícia,
afinal de contas. Além do mais, o
desfecho e a cena pós-créditos
indicam que a Feiticeira Escarlate
muito provavelmente será capaz de
trazer sua família de volta e findar seu
luto. O luto por perder seus filhos
utópicos. Por perder o amor de sua
vida. E por ser obrigada (pela moral,
pela ética ou pelo que você prefira
chamar) a acordar do sonho em que
se mantinha.
Quem dera existisse magia. E quem
dera nós fôssemos capazes de
aprender a usá-la para materializar
sonhos ou, pelo menos, fazê-los durar
um pouquinho mais.
Ainda que eu tivesse a plena
consciência de que eles não passariam
de uma quimera, tê-los ao meu redor
bastaria. E eu seria feliz; eu acho.
Mas tudo que me resta é acordar. E
acordar dói.
Dói demais.

Por Arthur Albuquerque

Eu Não Posso Dizer Eu
No início da quarentena, eu comecei
com uma pequena brincadeira
criativa que consistia nesta regra
simples: eu deveria escrever um
poema ou texto em que eu não
usasse a palavra eu. Inspirado por
uma prática religiosa na qual
passava-se meses sem dizer a
palavra eu, esse exercício era
simples o suficiente para que eu
conseguisse comprimir, em um
pequeno momento, aquilo que eu
não conseguiria fazer por meses a
fio. Simples e também fácil. Acho
que, na realidade, nada que eu tenha
escrito naquele momento foi
seriamente mudado por essa
pequena regra, mas, ainda assim, a
ideia de haver uma limitação
deixava a própria escrita algo mais
prazeroso. Por tudo isso, esse foi o
meu passatempo favorito por alguns
meses. Imaginar qualquer coisa em
que eu não estivesse inserido era
uma espécie de brincadeira de
atuação inversa, na qual eu estava
fazendo o papel de ninguém,
imitando
absolutamente
nada,
tentando expressar algo como se
não houvesse algo para expressar,
como se as letras estivessem se
formando naturalmente da mesma
forma que uma caverna se constrói
ao longo dos milênios.

Tudo isso me fez pensar bastante
sobre o que eu estava tentando
não citar, como um machucado na
língua que pede incessantemente
para entrar em fricção (?). Ao
mesmo tempo, quanto mais eu
pensava nele, mais esta palavra ia,
de fato, se escondendo lentamente
dentro de mim, em um lugar onde
eu não saberia apalpar se me
perguntassem onde eu sinto.
Meu nome não sou eu; ao mesmo
tempo em que, hoje, eu só consigo
me identificar com ele. Não digo
que ele não é meu no sentido de que
eu gostaria de mudá-lo ou que ele
não representa a minha pessoa. Na
realidade, a carga semântica dentro
de meu nome combina muito
comigo. Se você procurar o
significado de “Arthur” na internet,
você vai encontrar dois significados
celtas: o primeiro remete a uma
palavra que significa “grande urso” e
o segundo a “pedra”. Todo mundo
que me conhece já ouviu a história
que minha mãe adora contar

sobre quando eu, com 3 anos, fiz uma
sapateira de 2 metros cair em cima de
mim e saí sem nenhum machucado e
quem já foi a alguma praia comigo e me
viu sem camisa sabe que as palavras
“pedra” e “urso” combinam muito bem
comigo. Para além disso, o meu
segundo nome, “Augusto”, significa
divino, o que combina muito bem com
o fato de que, tendo passado por
tantas situações de quase morte,
algumas tristes e outras estúpidas, o
fato de eu ainda estar vivo significa
que existe algum grau de simpatia
metafísica que eu angario, mesmo com
a minha estupidez e o meu ceticismo
pontual.

Entretanto, eu também nunca falo o
meu nome sem ser perguntado,
assim como geralmente não falamos
nossos nomes com frequência. Os
nomes são palavras que os outros
nos falam, colocando, com suas
próprias vozes, quem nós somos e
preenchendo aquilo que claramente
é nosso com um recheio do reflexo
que temos sobre todo o resto das
pessoas que nos conhecem. Por
conta disso, o meu nome sou eu.
Nomes são propriedades dos outros
e, mesmo me sentindo confortável
em ter o próprio nome, ser
nomeado, ainda assim, parece uma
espécie de alarme de que eu deveria
estar sendo eu.
Lembro que esses pensamentos sobre
nomes não necessariamente vieram de
agora. Quando criança, sempre antes
de dormir, a minha mente ecoava
repetidas vezes todos os momentos em
que chamaram o meu nome naquele
dia. Eu escutava novamente todas as
vozes de meus colegas, professores e
parentes que me chamaram pelo nome
naquele dia e, sendo eu uma criança
com TDAH que tinha sérias dificuldade
em ficar parado, o início da minha
noite era um longo umbral que me
lembrava constantemente da minha
existência até que eu conseguisse cair
de
sono.
Nesses
momentos
contemplativos, a repetição chegava no
ponto de seu sentido se esconder cada
vez mais profundamente, até que eu
realmente ficasse incrédulo pensando
no sentido daquele nome e onde ficava
o significado daquela palavra – se é que
ela tivesse algum.
Claro que, por mais que meus amigos
acreditem insistentemente, eu não
nasci de bigode e, portanto, os meus
pensamentos sobre este assunto nunca
chegaram nesta profundidade quando
eu tinha 5 anos. Porém, é agora que eu
realmente penso com uma certa
franqueza onde eu poderia encontrar
esse tipo de essência, ou apenas o
sentimento de que isto é assim ou isso
é assado, de que eu realmente gosto
disto ou desgosto disso, que eu me
sinto confortável em tal situação ou
não. Lembranças desse tipo colocam,
pra mim, a sensação estranha de que
talvez eu sempre estivesse brincando
de não poder dizer eu.

Eu Não Sei Dizer Eu
Talvez seja por isso que eu tenha
passado
tanto
tempo
sendo
reconhecido pela minha volatilidade.
Meu amigo, companheiro de escrita,
revisor e herdeiro dos direitos auto-

rais de todas as coisas que eu já escrevi
antes
de
morrer,
Fel,
sempre
comentava,
quando
publicávamos
diariamente em nossa página de poesia
no Facebook, a forma como eu pulava
radicalmente de estilos e de tentativas,
de uma maneira que eu nem poderia
considerar como “fases” visto que
algumas delas só duraram dois ou três
textos – enquanto o meu hiperfoco em
determinado assunto durasse e eu
continuasse tentando martelá-lo, de
certa forma, em minha identidade. Essa
inconsistência e falta de substância
sempre
me
colocou,
também
artisticamente,
em
uma
posição
novamente incerta. Ao ser perguntado –
seja pela minha psicóloga ou por um
formulário de envio de originais em
editoras – sobre o quê eu estava falando
nos textos que eu estava expondo, por
exemplo, a única coisa que eu
conseguiria exprimir com certeza seria
um “hã” estendido por 30 segundos
como se houvesse um pedal de piano
dentro da minha garganta.
Isso se coloca até nas coisas que eu
escrevo sem tanta ambição artística.
Esta coluna, por exemplo, você saberia
me dizer sobre o quê ela é? Se a minha
editora-chefe não tivesse uma ainda
inacreditável confiança na minha
participação
nesta
revista,
eu
provavelmente estaria publicando estes
textos no medium porque toda vez que
eu tento entender qual a linha que todos
eles seguem, qual é o interesse geral e
até mesmo qual gênero de escrita eu
estou praticando, eu simplesmente não
consigo responder. E, pelo menos, agora
eu posso deixar essa angústia também
com você.

O que reúne e
atrai as pessoas
não é a
semelhança ou
identidade de
opiniões, senão
a identidade de
espírito, a
mesma
espiritualidade
ou maneira de
ser e entender
a vida.
Marcel Proust

Não poderia
descrever
que mal-estar
me provocava
essa irrupção
de mistério e
de beleza no
meu quarto
que eu
acabara de
preencher
com o meu eu
a ponto de
não dar mais
atenção a ele
do que a mim
mesmo. A
influência
anestesiante
do hábito
passara, e eu
me punha a
pensar e a
sentir coisas
tão tristes.
Marcel Proust
Em busca do tempo
perdido; No caminho
de Swann.

Entretanto, por mais que sejam,
também,
incertas
as
ponderações aqui, elas não
param simplesmente comigo
olhando o espelho às três da
manhã no banheiro onde fica a
caixa de areia das minhas gatas
e tentando escrever a minha
bio no Twitter justamente pelo
fato de que, quando eu falo
sobre Eu, estou me referindo a
uma rede de outras pessoas
que seguram e modelam uma
massa
metaforicamente
gelatinosa,
condensando-a
para ter um formato que
certamente não será aquele
esperado. E como falar desse
amontoado de pontos que me
fariam se mais de 400.000
deles estão mortos? Acredito
que, assim como é impossível
discutir a arte sem pensar em
como ela se relaciona com o
fato de que esse pode ser o
último século de existência
neste planeta, sinto, também,
que é impossível discutir
absolutamente
qualquer
questão sem me perguntar:
“Como levar isto em frente
sabendo que está acontecendo
um genocídio no meu país?”.
As várias dicas de autocuidado
e conteúdos produzidos sobre
como “se descobrir” e “entrar
em contato consigo mesmo”
feitos nestes últimos meses
parecem
ignorar
que
é
absurdamente
difícil
se
descobrir quando os seus
colegas
são
obrigados
a
trabalhar
em
empregos
precários enquanto morrem
quase três mil pessoas todos os
dias. Não é um pouco ridículo
refletir tanto sobre a palavra eu
quando tem pessoas que não
conseguem dizer mais nada?

Todo dia, ao acordar, eu
consulto um planner, vejo as
tarefas do dia, que eu escrevi
na noite anterior, e penso
“Bem, eu vou me focar nisso
hoje” enquanto eu coloco
comida para as minhas gatas
e vou escovar os meus
dentes. Lá, quando eu fecho a
porta do armário e vejo o
espelho
já
um
pouco
desgastado, eu me olho
seriamente nos olhos com
uma espécie de vergonha e
uma
pontada
de
desconfiança. Não é um
desrespeito tentar fazer algo
normal quando a nossa
normalidade é uma máquina
de moer gente? E, para além
disso,
porque
procurar
qualquer resquício de mim
quando
muitas
daquelas
vozes que eu ouvia quando eu
era criança, hoje em dia,
podem muito bem estar
mortas por falta de leitos?
Quando eu comecei aquele
exercício de não dizer a
palavra eu, sinto que era
como me libertar um pouco
do peso que é ter que pensar
em que Eu se produz depois
de um crime contra a
humanidade ser cometido na
sua pátria.

Eu Tenho Medo de
Dizer Eu
Sendo assim, há um peso aqui. Acho que, se me
pedissem para apalpá-lo, eu o colocaria
simultaneamente no meu maxilar, passando
pelo lado direito do meu tronco e indo até os
meus pulsos, fazendo pressão e pesando, em
especial, o meu punho. O Punho, na realidade,
não é meu, ou pelo menos eu não acho que seja
meu. Esse peso talvez se traduza nos dois
meses entre a concepção desta coluna e o fato
de eu tê-la realmente escrito, mas também
passa pelo sentimento de vergonha que vem ao
ter escrito tudo isso. Para além do constante
medo de ser cringe (coisa que seria o tema
para outra coluna), há uma consciência de que
esse é um sentimento proveniente de um erro.
Sempre que alguém morre, vem o sentimento
de um erro. Será que eu deveria ter resolvido
com essa pessoa aquela questão que ficou
pendente entre nós? Será que, se eu tivesse
ligado pra ela naquela noite, ela ainda estaria
aqui? Será que, se eu não tivesse ido naquela
consulta e chamado essa pessoa pra sair, talvez
ela não tivesse sofrido aquilo? São todas essas
indagações sobre um pedaço de nós mesmos
que morreu junto. Agora vaza um pouco de
você mesmo por um buraco nesta rede. É
verdade que erramos, e talvez poderíamos ter
feito alguma coisa, mas a verdade é que não
poderia ter sido tomada uma atitude individual
para fazer uma (alguma coisa faltando aqui)
será melhor do que este, e creio que eu não
estou trazendo qualquer coisa de inédita. Os
corpos, cada vez mais juntos e aglomerados,
parecem colocar um luto – também
aglomerado – de pessoas vivas, um peso que
passa por qualquer instância. Uma promessa
que eu fiz para mim, tentando quebrar essa
barreira comigo mesmo, seria tentar dizer eu,
ou melhor, fazer um texto sobre eu. Mas são
tantos nomes de outras pessoas empilhados,
com as suas vidas agora jogadas no nosso ralo
do comum, que eu me pergunto sinceramente:
“Será que, algum dia, vamos conseguir fazer
qualquer coisa sem este peso estar entre nós?”.
Eu tive um sonho, no mês passado, em que eu
entrava dentro de uma construção antiga e
abandonada, que era uma ruína de mim
mesmo.
Ela
era
longa
e
profunda,
geometricamente arquitetada e muito escura.
Eu ia descendo uma escada em espiral,
colocada de maneira tosca em seu centro,
enquanto eu via, emolduradas em suas
paredes, várias fotos de coisas de que eu
gostava, como eu fazia no meu quarto quando
eu tinha 16 anos. A sensação que eu tive foi de
que eu passei horas e mais horas descendo
essa profunda e, ao mesmo tempo, brega
escada de alumínio quando eu encontrei algo
no fundo, bem no fundo, que eu não consegui
ver, mas que eu sentia ter uma espécie de
barulho. Pensei comigo mesmo “Finalmente
direi meu próprio nome para mim!” e, então, eu
fiquei lá e esperei com a paciência de um
amante. Quando ela ligou, saiu uma espécie de
luz vermelha como vinho. Eu sentia meu ar
acabar lentamente enquanto eu esboçava
algumas lágrimas. Finalmente, saiu um som: era
a voz do William Bonner falando que atingimos
Eu
dormindo no sofá da sala. Eu não consigo
250estava
mil mortes.
dizer eu, e não sei dizer seriamente se isso é um
problema puramente meu ou deste mundo pesado
que, ao mesmo tempo, tem a sensação de ser
apenas a ruína de um espaço que não existe mais.

ESPECIAL
WIKILEAKS

O Sabiá: Depois dessa decisão (de apelar)
o que acontece a partir de agora? E se o
julgamento continuar nos mesmos
moldes
do
anterior,
Assange
permanecerá na prisão durante todo
esse período?
Kevin: Após o recurso, a equipe jurídica
de Julian Assange terá 10 dias para
responder. O Tribunal Superior de Justiça
determinará se os fundamentos do
recurso são razoáveis.

O FUTURO DA
IMPRENSA ENTREVISTA COM
KEVIN GOSZTOLA.
Por Sofia Schurig

Os Estados Unidos protocolaram uma
apelação contra a decisão de não
extraditar Julian Assange na última
sexta-feira (12), dando início a um novo
julgamento. O apelo deixou claro que a
administração de Joe Biden pretende
que Assange seja julgado por acusações
relacionadas a espionagem e invasões de
computadores.
Depois que o WikiLeaks começou a
publicar segredos dos Estados Unidos, o
governo Obama – do qual Biden era
vice-presidente – se recusou a
prosseguir com o caso e não formalizou
acusações. Entretanto, Biden está
continuando com o processo legal
iniciado na era Trump, onde Assange foi
acusado de 17 violações a Lei de
Espionagem e 1 acusação de hacking.
Isto, mais uma vez, mostra que a nova
administração democrata não será tão
diferente da anterior quando se trata da
imprensa.
Como a apelação foi protocolada, se dá
início a um novo julgamento. Para tratar
do assunto, conduzi uma entrevista
com Kevin Gosztola, jornalista, autor e
documentarista norte-americano, que é
extremamente presente na cobertura do
caso de Julian Assange.

Na maioria das vezes, o Tribunal Superior
concede o recurso e agenda uma
audiência. Durante o apelo, Assange
provavelmente permanecerá na prisão de
segurança máxima de Belmarsh, onde foi
detido e não teve direito a fiança. Seus
advogados podem apelar da decisão do
tribunal distrital contra liberá-lo em
confinamento domiciliar, mas não está
claro se o farão.
O julgamento não continua. Um novo
processo começa com este recurso do
Departamento de Justiça dos Estados
Unidos.
A apelação funciona da seguinte
maneira:
os
Estados
Unidos
apresentaram o recurso. Se o juiz do
tribunal aceitar, o recurso da apelação
passará a ser julgado por um painel de
vários juízes, sem data marcada até a
publicação desta entrevista. Caso a
extradição seja feita, a equipe de defesa
do ativista poderá recorrer na Suprema
Corte britânica, ou ao Tribunal Europeu
de Direitos Humanos.
O Sabiá: Haverá uma mudança de juiz?
Ou continuará sendo Baraitser?
Kevin: A juíza Vanessa Baraitser concluiu
sua responsabilidade. Ele segue para o
Tribunal Superior de Justiça para ser
analisado por um painel de dois juízes. Se
eles rejeitarem o recurso do governo dos
Estados Unidos, o governo dos EUA pode
apelar novamente para a Suprema Corte
do Reino Unido.
O Sabiá: Por quais motivos Assange não
teve direito a fiança?
Kevin: Assange não recebeu fiança
porque a juíza Baraitser acredita que ele
continua sendo um risco de fuga. O
Crown Prosecution Service (CPS, Serviço
de Promotoria da Coroa), assim como o
tribunal, afirmam que Assange pedir asilo
do Equador é como um fugitivo em fuga
da justiça (ou seja, apresenta risco de
fuga do Reino Unido). Isso é um problema
para mim, porque a instituição de asilo
político é amplamente reconhecida em
todo o mundo. Eles manipularam a
declaração do presidente do México para
sugerir que Assange buscaria asilo no
México e tentaria escapar da acusação
novamente.
“Pedirei ao ministro de Relações
Exteriores que efetue os trâmites
pertinentes para que se solicite ao
Governo do Reino Unido a possibilidade
de que o senhor Assange seja libertado e
que o México lhe ofereça asilo político”,
declarou López Obrador, presidente do
México, em uma coletiva de imprensa no
dia 4 de janeiro, coincidindo ou não com
a data do veredicto para o julgamento de
extradição.
“Acho que é um triunfo da justiça. Fico
feliz que a Inglaterra aja dessa forma,
porque Assange é um jornalista e merece
uma oportunidade. Sou a favor de que
seja indultado”, afirmou o presidente
sobre o veredicto.
O Sabiá: Sim, muitos aqui no Brasil
também acreditam que seus direitos (de
Assange) foram extremamente violados.
Um de nossos ex-presidentes, Lula, fala
muito sobre o caso Assange. Eu
pessoalmente vejo muita manipulação
por parte dos Estados Unidos neste
processo legal. Você acredita que a
decisão de Baraitser de negar a
extradição pode acabar sendo revertida?

Kevin: A decisão de Baraitser não pode ser alterada de forma
alguma. Ele vai ficar. Mas isso não significa que os EUA perderão
o recurso. O Supremo Tribunal de Justiça pode reverter a
decisão. O que funcionará a favor de Assange é o fato de o juiz
ter decidido de forma muito restrita - sobre a questão de saber
se os EUA poderiam ser confiáveis para prendê-lo de uma
maneira que não fosse cruel e que resultaria em suicídio. Há um
enorme corpo de evidências, bem como exemplos de casos de
extradição anteriores, em que a desumanidade da vida nas
prisões dos EUA fez com que o governo dos EUA não
conseguisse garantir a extradição. Um exemplo chave relevante
para este caso é o caso de Lauri Love.
O que Gosztola critica sobre o posicionamento de Baraitser foi
reafirmado nesse (O que ocorreu hoje no maior julgamento do
século XXI – o caso de Julian Assange) artigo, onde falei sobre
as atualizações do julgamento. A juíza concordou com as
condições inumanas nas prisões norte-americanas, entretanto,
concordou com a maior parte – se não todos – os
posicionamentos políticos feitos pela promotoria.
“Desafios com a “amplitude” e “imprecisão” da acusação dos
Estados Unidos devem ser feitas em um tribunal nos Estados
Unidos, não julgados aqui, não há razão para pensar que Assange
não teria direitos constitucionais quando julgado nos EUA –
“Este tribunal confia que um tribunal dos EUA irá considerar
adequadamente os direitos constitucionais de Assange à
liberdade de expressão” atestou a juíza.
“Enviar Assange através do Atlântico não violaria a barreira da
extradição por crimes políticos”, também afirmou Baraitser. Esta
afirmação está relacionada ao tratado de extradição – Ato de
Extradição de 2003 – entre os Estados Unidos e o Reino Unido,
que impede a extradição com motivação política.
Como afirmado por Gosztola, a equipe de defesa de Assange
terá dez dias para se posicionar diante a apelação. Por este
motivo, direcionei minhas perguntas para o futuro do ativista e
da imprensa após esse julgamento.
O Sabiá: Não sei se você pode ou sabe a resposta para minha
próxima pergunta. Se Assange for libertado, ele poderá voltar a
trabalhar no WikiLeaks? Ou alguma restrição foi imposta
quanto a isso?
Kevin: Se Assange for libertado da prisão e ganhar o caso, não há
nada que qualquer tribunal possa fazer para impedi-lo de voltar
a trabalhar nas publicações do WikiLeaks. Obviamente, os
últimos 10 ou 11 anos foram muito difíceis. Ele agora tem uma
parceira (Stella Moris) e dois filhos. Tenho certeza de que ele vai
reservar um tempo para estar com a família. Não sei quanto
trabalho ele faria. Mas nem mesmo os Estados Unidos podem
impedi-lo de voltar como uma voz para o WikiLeaks.
O Sabiá: Em meus artigos sobre todo o caso e no WikiLeaks,
chamo atenção para o fato de que ele abre (ou já abriu) um
precedente perigoso para todos os jornalistas, porém,
especialmente para aqueles que são de nações
‘marginalizadas’, ou não considerados ‘ocidentais’, como é o
caso do Brasil. Você acredita que esta é realmente uma nova
realidade para os jornalistas?
Kevin: A acusação contra Assange não é apenas um mau
precedente para jornalistas nos Estados Unidos. É um péssimo
precedente para jornalistas de todo o mundo e terá um impacto
particular em cidadãos de países do Sul Global.
Se um jornalista no Brasil obtiver mais documentação do apoio
da CIA a Jair Bolsonaro, e isso for considerado tão delicado que o
governo dos Estados Unidos decide buscar a extradição por
violar a Lei de Espionagem dos Estados Unidos, esse é um
exemplo. Os EUA poderiam usar seu poder para forçar o Brasil a
entregar um de seus cidadãos.
Se um jornalista no Brasil obtiver mais documentação do apoio
da CIA a Jair Bolsonaro, e isso for considerado tão delicado que o
governo dos Estados Unidos decide buscar a extradição por
violar a Lei de Espionagem dos Estados Unidos, esse é um
exemplo. Os EUA poderiam usar seu poder para forçar o Brasil a
entregar um de seus cidadãos.
Outro futuro possível e preocupante pode ser que países
poderosos como China, Rússia, Arábia Saudita, Israel e Turquia
decidam que querem exercer o mesmo controle sobre seus
segredos como os Estados Unidos. Pessoas marginalizadas ou
jornalistas dissidentes podem ser vítimas.
O Sabiá: Um dos primeiros ‘alvos’ que pensei foram jornalistas
correspondentes de guerra em áreas de conflito, como Iraque,
Síria, Palestina, entre outros, que expõem crimes de guerra
frequentemente.
Kevin: Exatamente! E se eles conseguirem documentos dos
Estados Unidos ou de qualquer aliado poderoso?
Pergunta: Isto é horrível. Ser jornalista já é tão perigoso em si,
parece que voltamos aos tempos da ditadura e dos impérios.
Você sabe se algum caso semelhante foi relatado? Ouvi dizer
que muitos jornalistas foram presos durante os protestos do
Black Lives Matter, mas não sei se algum deles acabou sendo
maltratado pelas autoridades.

Kevin: Os casos de Black Lives
Matter são terríveis, mas eu não
compararia a Assange simplesmente
porque eles não envolveram a
publicação de segredos do governo.
Você viu o caso que quase foi movido
contra Glenn Greenwald no Brasil?
Algumas das alegações eram quase as
mesmas que os Estados Unidos
reivindicam contra Assange. Há
vários casos na história dos EUA em
que jornalistas foram ameaçados com
acusações da Lei de Espionagem.
Mas o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos sempre tomou a
decisão de não prosseguir com a
acusação.
É isso que torna o caso contra
Assange
tão
alarmante.
Eles
cruzaram uma fronteira e agora
você tem que perguntar o que eles
violam a seguir.
O caso ao qual ele se refere ocorreu
em janeiro do ano passado, quando
Gleen Greenwald – jornalista e um
dos fundadores do Intercept – foi
denunciado
pelo
procurador
Welligton
Divino
Marques
de
Oliveira, do (7°) ofício de combate à
corrupção da Procuradoria da
República do Distrito Federal. A base
da denúncia do procurador é um
aúdio encontrado em um dos
computadores apreendidos durante
a Operação Spoofing, onde o
jornalista supostamente orientou o
grupo de hackers a deletar as
mensagens.
Isso, de acordo com o procurador,
caracterizou “clara conduta de
participação auxiliar no delito,
buscando subverter a ideia de
proteção a fonte jornalística em uma
imunidade para orientação de
criminosos.”
Uma liminar do ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), concedida em 2019,
determinou que o jornalista não fosse
investigado na Spoofing. A Justiça
Federal rejeitou a denúncia pouco
tempo após ser apresentada. Ricardo
Augusto Leite, juiz substituto da 10.ª
Vara Federal do DF, afirmou que
deixou de receber “por ora” a
denúncia contra o jornalista, mas
classificou que seu comportamento
“possui relevância no campo jurídico”
e que pode ser interpretado, por
analogia,
como
“supressão
de
documento” ou “frustração da
persecução penal’.
A Lei de Segurança Nacional,
criticada por muitos brasileiros por
sua proximidade com o período da
ditadura militar, poderia ter sido
utilizada contra Glenn. Por esse
motivo, ela é comparável com a Lei
de
Espionagem,
ou
Ato
de
Espionagem, dos Estados Unidos, já
que, ambos foram utilizados ao longo
da história como mecanismo político
e ideológico, não de justiça. Por este
motivo, quis saber um pouco mais de
como o país interpreta essa Lei e se
existe algum político eleito buscando
extermina-la.
O Sabiá: O Congresso extinguirá
esta Lei de Espionagem?

Kevin: Há pequenos esforços de um
punhado de deputados e senadores dos
Estados Unidos para reformá-la (a Lei).
Infelizmente, ninguém está falando em
extinguir ou abolir totalmente. É uma Lei
desde 1917.

AGOSTO|2010 - Promotores suecos emitem
mandado de prisão para Assange com base na
alegação de estupro de uma mulher e na alegação
de abuso sexual de outra. O mandado foi retirado
logo depois, com os promotores citando evidências
insuficientes para a acusação de estupro. Assange
nega as acusações.

Somente nos últimos 15 anos ela se tornou
uma ferramenta para o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos processar
fontes
que
fornecem
informações
confidenciais ou segredos do governo a
jornalistas. Eles o usam com frequência e
ele atrapalhou as organizações de mídia de
fazer seu trabalho, interceptando suas
comunicações. (Como em 2012 - a
Associated Press, uma importante agência
de notícias dos Estados Unidos, teve suas
linhas de telefone grampeadas.)

SETEMBRO|2010 - O diretor de acusações da
Suécia reabre a investigação de estupro. Assange
deixa a Suécia e vai para a Grã-Bretanha em 27 de
setembro.

O caso da Associated Press diz muito
sobre como Joe Biden lidará com a
imprensa durante seu mandato. A
administração de Barack Obama – da qual
Biden era vice-presidente – obteve os
registros de 20 linhas telefônicas do
escritório da agência, assim como de casas
e telefones pessoais de repórteres –
também apreenderam os aparelhos sem
aviso prévio e sem investigação. Tudo isso
por parte de uma investigação sobre um
plano terrorista frustrado da Al-Qaeda.

JUNHO|2012 - Assange pede ao Supremo Tribunal
para reabrir o caso; o tribunal se recusa. Assange
entra na embaixada do Equador no centro de
Londres, buscando asilo em 19 de junho. A polícia
montou guarda 24 horas para prendê-lo se ele sair.

A agência não era o alvo da investigação,
mas chamou a apreensão de uma “intrusão
maciça e sem precedentes em suas
atividades para coleta de notícias.”
O Sabiá: Você, como jornalista e norteamericano, tem receio de que esta Lei
possa ser usada contra você em algum
momento?
Kevin: Em minha opinião, o Departamento
de Justiça dos Estados Unidos, ao
prosseguir com o caso Assange, está
enviando um forte sinal a todos os
jornalistas que desafiam a política externa
e as guerras dos Estados Unidos de que a
lei pode ser usada contra eles.
Isso inclui a mim, e estaria em perigo
particular se obtivesse documentos
confidenciais de qualquer fonte que
desafiasse essas políticas dos Estados
Unidos. Mesmo que o público tenha o
direito de saber.

Avançar com a perseguição de Julian
Assange significa dar as costas para a
imprensa e seu impacto na sociedade.
Donald Trump ao menos tinha a
‘coragem’ de admitir seu lado autoritário –
beirando o fascismo – com seus ataques a
imprensa. Em momento algum, buscou
criar uma ilusão de que jornalistas seriam
bem tratados em seu governo e que por
isto, deveriam votar nele. Já Biden, criou
justamente essa ilusão, da mesma
maneira que Barack Obama criou a
falácia- para o exterior, ao menos – de
que a imprensa não só era livre, como
bem tratada, enquanto grampeavam
telefones celulares de dezenas de
repórteres.
É necessário que a imprensa seja livre
para informar o público do que deve ser
dito, não do que querem que seja dito. A
postura
da
nova
administração
democrata mostra ser tão ruim –
porventura pior – da anterior.

DEZEMBRO|2010 - Assange se entrega à polícia em
Londres e é detido enquanto aguarda uma
audiência de extradição. A Suprema Corte concede
fiança a Assange em 16 de dezembro.
FEVEREIRO|2011 - Tribunal distrital na GrãBretanha determina que Assange deve ser
extraditado para a Suécia.
MAIO|2012 - A Suprema Corte rejeita o recurso de
Assange.

AGOSTO|2012 - Assange recebe asilo político do
Equador. JULHO|2014 - Assange perde a licitação
para o cancelamento de um mandado de prisão
emitido na Suécia contra ele. Um juiz de Estocolmo
confirma o mandado alegando crimes sexuais
contra duas mulheres.
MARÇO|2015 - Promotores suecos pedem para
interrogar Assange na embaixada do Equador.
AGOSTO|2015 - Promotores suecos retiraram as
investigações de algumas alegações contra Assange
por causa do estatuto de limitações; uma
investigação sobre uma alegação de estupro
permanece ativa.
OUTUBRO|2015 - A Polícia Metropolitana encerrou
sua guarda 24 horas fora da embaixada do Equador,
mas disse que prenderá Assange se ele sair encerrando uma operação policial de três anos
estimada em mais de 12 milhões de libras (17 milhões
de doláres).
FEVEREIRO|2016 - Assange alega “total vingança”,
já que o Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção
Arbitrária descobre que ele foi detido ilegalmente e
recomenda que ele seja imediatamente libertado e
receba uma indenização. O secretário de Relações
Exteriores britânico, Philip Hammond, considera a
descoberta "francamente ridícula".
MAIO|2017 - Promotores suecos desistem de sua
investigação sobre uma acusação de estupro contra
Assange, e o mandado de prisão europeu é retirado
porque não há nenhuma perspectiva no "futuro
previsível" de trazer Assange para a Suécia - já que
ele está na Embaixada do Equador em Londres. Os
promotores enfatizam que Assange não foi
declarado inocente. A polícia britânica afirma que
ele ainda é procurado por pular fiança em 2012.
SETEMBRO|2018 - O presidente do Equador diz
que seu país e a Grã-Bretanha estão trabalhando
em uma solução legal para permitir que Assange
deixe a embaixada "no médio prazo".
OUTUBRO|2018 - Assange busca uma liminar
pressionando o Equador a conceder-lhe os direitos
básicos que ele disse que o país concordou quando
lhe concedeu asilo.
NOVEMBRO|2018 - Um processo judicial dos EUA
que parece revelar inadvertidamente a existência de
um processo criminal selado contra Assange é
descoberto por um pesquisador. Nenhum detalhe é
confirmado.
ABRIL|2019 - A polícia de Londres prendeu Assange
na embaixada do Equador por violar as condições
de fiança em 2012, bem como em nome das
autoridades dos EUA, logo após o governo do
Equador retirar sua condição de asilo.
MAIO|2019 - Assange é condenado a 50 semanas de
prisão por pular fiança em 2012. Suécia reabre
investigação de estupro.
NOVEMBRO|2019 - Promotor sueco desiste da
investigação de estupro. FEVEREIRO|2020 - A
audiência de extradição de Assange é aberta com
planos para continuar a realizar a segunda
audiência em maio.
JUNHO|2020 - EUA registram nova acusação contra
Assange, que os promotores afirmam ressaltar os
esforços de Assange para obter e divulgar
informações confidenciais.

