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Pensata

Pedro Elói
Filósofo e autor do
blogdopedroeloi.com.br

Ordem e progresso.
Um ano de golpe.
Crônicas da Resistência.

M

ais uma vez a jornalista
e editora Cleusa Slaviero
reúne pensadores para escreverem "crônicas da resistência", um
trabalho altamente meritório. Assim que
ler o livro farei uma pequena resenha. A
coletânea tem como prefaciadora, a psicanalista e escritora, Maria Rita Kehl.
Este é o terceiro volume de crônicas:
o primeiro versou sobre o golpe, logo
que ele aconteceu; o segundo, seis meses após a sua ocorrência, quando foram
feitas as primeira análises e, agora "Um
ano de golpe", com as reflexões críticas
sobre o ocorrido ao longo do transcurso
de seu primeiro aniversário do fatídico
acontecimento.
Mais uma vez participei com uma
crônica sob o título "Ordem e progresso".
Recentemente li "De Coração das
Trevas a Apocalypse Now" Guardo
as imagens de devastação, destruição
e morte. Nenhuma resistência foi tolerada. Não me sai da mente a loucura
de Kurtz e o seu grito de desespero, ó
horror, ó horror. É o preço do progresso. Extermina o colonizado e destroça a
psique do colonizador.
Já na antiga Grécia, berço da civilização ocidental, Vico, pela voz de Adorno,
nos adverte sobre a origem dos conceitos
geradores da infelicidade: “Esses conceitos provêm da praça do mercado de
Atenas”. E mais, Platão e Aristóteles os
revestiram com o caráter da universalida-
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de. Vejam bem, da praça do mercado.
Homero nos deixou a imagem fabulosa do mito das sereias. Adorno a
adaptou ao mundo burguês. As sereias,
simultaneamente, encantam e levam à
irreversível danação. O que faz Ulisses?
Tapa o ouvido dos remadores e cobra força redobrada dos músculos. O estoicismo
do trabalho e da obediência os salvaria.
Ulisses também precisa se salvar. Manda

O espírito predador
se incorporou na
elite brasileira, a
mais perversa do
mundo, como ouvi
de Paulo Freire
se amarrar ao mastro. Criou-se um sistema de negação do usufruir. Dor e sofrimento não fazem bem a ninguém. Como
fuga, se alimentavam de lótus, que abafava a consciência da infelicidade.
Superadas as trevas medievais, a razão pelo esclarecimento nos prometeu
a autonomia da maioridade. A ciência
progrediria e os homens se entenderiam
e viveriam em paz. Utopias de um tempo. Rapidamente a razão se tornou calculadora e instrumental do lucro e, mais
uma vez, as doutrinas se formularam

a partir do mercado. Foram os tempos
do colonialismo, do imperialismo e das
guerras. Ó horror!
O Brasil entra em cena. A situação
só piora. Ocorre o genocídio das populações indígenas, sob o beneplácito
geral. Seus assassinos, os bandeirantes,
são ainda os herois de hoje. Seu espírito
predador se incorporou na elite brasileira, a mais perversa do mundo, como
ouvi de Paulo Freire. A escravidão é
abolida, mas não a sua obra. Políticas
de exclusão deliberada persistem através de um espírito escravocrata, incrustado entre os dominantes.
Pouco se praticou a democracia.
Quando se esboçam políticas pró-cidadania, armam-se os golpes. O projeto de
industrialização e de formação de uma
Nação surge tardiamente e sofre fortes
resistências. Entre 1930 e 1984, houve
duas ditaduras de longa duração e uma
tentativa de golpe a cada três anos. O
mais longo interregno democrático foi
vivido com a Constituição de 1988, até
o golpe de 2016.
Quais as razões para o novo golpe?
Trago à lembrança D. Hélder Câmara.
Num pequeno livro ele fala de burguesia
consular, em que “pequenos ricos locais
ajudam os grandes ricos estrangeiros e
são por eles ajudados”. Isso sempre me
intrigou. A nossa elite trama contra o
próprio país, em troca de miçangas.
A um ano do golpe, o que vemos? A
destruição sistemática da Nação e da ci-

DESORDEM

dadania. As riquezas nacionais sendo entregues e os pilares da cidadania destruídos. Assim o Pré- Sal, o congelamento
de gastos públicos, a reforma do ensino
médio e das leis trabalhistas, o fim da
CLT, o desmantelamento do SUS e a
destruição da Previdência. O neoliberalismo é a mais antissocial das ideologias.
Tenho lido sobre o fim da era do humanismo, sobre o adoecimento e a onda
de suicídios. O lótus, com inúmeras novas fórmulas, não mais satisfaz. Mais
uma vez as ideias que povoam as mentes
têm sua origem no mercado, com agravantes. Elas já não se restringem ao mercado. Habitam todas as esferas do viver e
do conviver. A competição é eleita como
valor supremo e a transcendência é substituída pela reificação. As palavras generosidade, compaixão e cuidado foram
abolidas. Tudo para alimentar o voraz
capital, agora em sua fase mais perversa,
a do capitalismo financeiro. Para acumular, precisa destruir. Destruir direitos.
Deixo as palavras finais para Boa-

ER

ET

RO

CE

SS

A um ano do golpe,
o que vemos?
A destruição
sistemática da Nação
e da cidadania. As
riquezas nacionais
sendo entregues
e os pilares da
cidadania destruídos
ventura S. Santos: “desigualdade passou
a chamar-se mérito; miséria, austeridade;
hipocrisia, direitos humanos; guerra civil
descontrolada, intervenção humanitária;
guerra civil mitigada, democracia”. Fascismo social.
Ao final, a imagem que me sobra é
uma horrível e enorme cabeça. A cabeça do monstro golpista que, ao contem-

O

plar a obra da devastação que causou, e
diante de sua autodestruição psíquica,
se estraçalha em ódio peçonhento, em
meio a uivos de um sádico prazer. Ó
horror, Ó horror.

Um Ano de Golpe,
Crônicas da Resistência.
Coletânea organizada pela
jornalista Cleusa Slaviero. Prefácio
de Maria Rita Kehl
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Radar da Luta

Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

A solução é leiloar
barato o país?
Durante a organização da campanha “O Petróleo tem que
ser nosso”, em 2009, pouco antes da definição do marco
regulatório da partilha para as áreas de petróleo do pré-sal
recém-descobertas, era comum comentar entre amigos o
quanto recebíamos notícias semanais de novos concursos e
oportunidades nas mais diferentes áreas, a partir do ramo
petrolífero. Agora, o desmonte da indústria nacional é um
dos maiores crimes do golpe e das medidas de Temer,
resumido no roubo de um sentido de futuro e de projeto,
principalmente para a juventude trabalhadora.

Desinvestir no país

A venda recente de reservas de petróleo da camada
pré-sal, no valor de mais de R$ 6,15 bilhões, abaixo
do valor estipulado pelo governo, de R$ 7,75 bilhões,
pareceu até uma imitação barata do que foi o leilão da
Vale. A mineradora, antiga Vale do Rio Doce, havia sido
leiloada em 1997 por R$3,3 bilhões, quando hoje suas
reservas são estimadas em mais de R$ 100 bilhões.
Agora, as reservas de petróleo são colocadas à venda
sem sequer ter o seu mapeamento completo, sem a
discussão de investimento em um Fundo Soberano,
a exemplo de outros países. A ordem é – como diz a
atual propaganda institucional da Petrobras – desinvestir.

Reclamação e protesto
apenas no facebook?
Manifestações individuais?
A Frente Brasil Popular tem sido um espaço de organização
que se consolidou desde 2015 na oposição ao golpe,
inserido em várias cidades, não só nas capitais, buscando
unidade entre diferentes movimentos sociais, partidos e
com o sindicalismo, pautando a unidade da esquerda e um
Plano Popular de Emergência, com propostas contrárias ao
que Temer tem feito. Mas, sem participação, organização e
presença nas ruas, Temer vai continuar aplicando o programa
neoliberal, que é justamente o que lhe sustenta!
6|
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Romper três conquistas
dos trabalhadores
O objetivo central do golpe é acabar com conquistas
do século vinte: 1) indústria de base – Eletrobras,
Petrobrás, Telebras e a antiga Vale do Rio Doce,
as duas últimas desmontadas no período FHC. E
somam-se agora os Correios, o ramo de fertilizantes,
o serviço público municipal, estadual e federal. 2) a
ordem também é acabar com conquistas expressas
na Constituição. Caso do SUS e do SUAS, que tem
gerado lutas nacionais. 3) por fim, a ordem é acabar
com conquistas do período dos governos do PT, entre
2003 e 2014, expressas em melhores condições para os
trabalhadores, caso do aumento salarial, de programas
para o trabalhador do campo e da cidade, do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), programas
de moradia. Todos limitados, mas importantes.

Remendo em roupa velha
O famigerado Programa Nacional de Desestatização
(PND), dos anos 90, agora é incorporado ao Programa de Parcerias de Investimentos (PNI), que não resultou em melhorias para o país, leiloando empresas
estatais, bancos públicos, rodovias e hidrelétricas,
nos anos 90 e 2000.

desemprego

Pedro Carrano
jornalista

Estabilidade do servidor
público é colocada em
xeque no Senado

Rodrigo Bellizzi/ Depositphotos.com

Em momento de grave desemprego e retirada de
direitos trabalhistas, a proposta do Senado de perda de
estabilidade do funcionário público deve apenas piorar
a situação do país e do atendimento à população
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desemprego

O

fim da estabilidade de servidores públicos, a partir de
avaliação de desempenho,
em trâmite no Senado e já aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, preocupa servidores
públicos e sindicatos. A medida está
em discussão no Congresso por meio
do Projeto de Lei do Senado (PLS)
116/2017.
O projeto quer regulamentar o artigo 41, da Constituição Federal de
1988, apontando a possível perda do
cargo público a partir de um mecanismo de avaliação. Para entender melhor a ementa, o projeto “dispõe sobre
a avaliação periódica dos servidores
públicos da União, Estados e Municí8|
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pios, e sobre os casos de exoneração
por insuficiência de desempenho”.
A autora da proposta, Maria do
Carmo Alves (DEM), ela mesma
consta que tenha participado de 60
por cento das votações no Senado,
marcando presença em todas as sessões onde houve registro de voto.
Evitou, com isso, que houvesse descontos em seu salário em todos os
meses do ano.
Em que pese a posição contra a
estabilidade do funcionalismo explícita em vários veículos de comunicação, em pesquisa realizada no site
do Senado, 145.328 pessoas posicionaram-se contra o Projeto de Lei, ao
passo que 39.732 o defenderam.

Pesos, medidas e
condições diferentes
A avaliação de Irene Rodrigues, diretora
da Confederação dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal (Confetam),
é de que o projeto busca justamente impor metas e avaliações que, no fundo,
são de caráter subjetivo, a partir da avaliação de uma chefia.
“Na maior parte do serviço público,
você não tem como dimensionar tudo
o que se faz, diferente de uma fábrica
que tem uma produção material. Como
eu posso avaliar, numericamente, um
atendimento no setor de urbanismo,
que consiste em repasse de informações?”, questiona.

Joka Madruga

Há padrões para
EXONERAÇÃO no
serviço público
Ludimar Rafanhim, advogado do
Sismuc, explica que hoje é possível
a exoneração de servidor durante o
estágio probatório no caso de falta
grave, após sentença judicial em
julgado e comprovada deficiência
de desempenho, garantido
contraditório e ampla defesa, a
partir de produção de provas.

Por que o princípio
da estabilidade?

Assembleia Sismuc

A dirigente sindical completa a
crítica com o fato de que, ao contrário
da própria iniciativa privada, no serviço público muitas vezes não se oferece condições e equipamentos adequados para cumprimento de metas.
“Quando quebra um equipamento
no serviço público, há uma demora
na substituição, devido à demora da
própria gestão. Diferente de um equipamento ou máquina em uma empresa”, afirma.
Abre-se um debate importante
com a base de trabalhadores e servidores públicos: por que a tentativa de
quebrar a estabilidade neste momento?
Qual a importância da estabilidade em
cargos de carreira do serviço público?

A garantia de estabilidade tem como
princípio o fato de que o funcionário
não é do governo, mas do Estado. Ele
não pode ficar sujeito aos humores
e mudanças na política, e deve
construir a carreira. Em resumo, não
é um comissionado. A outra palavra
importante é autonomia.
“É o caminho correto do serviço
público, desde que adote os
instrumentos. O prefeito, antes de
1988, ligava para o governador e
pedia para demitir. Para isso existem
os comissionados. É preciso garantias
mínimas, o servidor como um todo
precisa de autonomia”, defende
Ludimar Rafanhim.
Na avaliação de Irene Rodrigues,
da Confetam, a possível medida de
romper a estabilidade, além de calar
o servidor, prejudica a qualidade do
serviço público. “O gestor vai poder
demitir, numa avaliação subjetiva, para
colocar os seus. É uma descontinuidade
no serviço público, que fica sujeito à
mudança nos governos”, declara.

Precarização
que não altera
problema
do desemprego
O projeto se encaixa no mesmo
contexto da reforma trabalhista
que deve entrar em vigor em
novembro de 2017. A tentativa
é de redução dos gastos com
funcionalismo.
Esta é avaliação de Sandro
Silva, economista do Dieese
-PR, para quem o projeto dialoga com a chance de terceirização no serviço público – outra
medida aprovada recentemente
pelo governo Temer, no caso
da iniciativa privada, também
em capitais como Curitiba para
o funcionalismo.
“Com a reforma trabalhista pode contratar terceirizados
em atividades-fim e substituir
o servidor com o contratado de
forma terceirizada”, aponta.
O economista vê que a reforma trabalhista implica em mudança de padrão nas leis do mundo do trabalho, abrindo espaço
para a flexibilização, o corte de
gastos e a terceirização também
no serviço público. Para ele,
nada disso até o momento deve
consertar a tão propagandeada
redução do desemprego.
“Os indicadores podem ter
distorção, é preciso detalhamento de informações. Questionamos o IBGE porque haverá várias situações de mais
opções de contrato de trabalho.
O trabalho intermitente poderá
ter vários contratos em carteira, o que não significa que terá
trabalho ou mesmo salário, –
mas dificilmente há melhora no
mercado de trabalho”, critica.
| novembro de 2017 | 9

Joka Madruga

desemprego

Chance de demissões
com a Lei do Teto dos Gastos
A tentativa de mudança na estabilidade está vinculada às
flexibilizações de formas de contratação no serviço público.
É o que avalia o advogado do Sismuc, Ludimar Rafanhim. Para ele, a proposta acontece no caldo da contenção
nacional de gastos em saúde e educação por vinte anos (depois de aprovada a PEC 55/2016) e também de criação de
fundações de direito privado na administração pública.
“Faz parte do pacote de diminuir o tamanho do Estado. Primeiro vieram as organizações sociais, serviço social,
a terceirização, a possiblidade de demitir sumariamente o
servidor público”, analisa.
O advogado trabalhista cita, como exemplo, a atual situação de trabalhadores do serviço público contratados de
forma precária, sobretudo na rede estadual de educação.
“30% dos professores do Paraná são (contrato) Processo
Seletivo Simplificado (PSS), sem estabilidade, sem carreira, sem direitos e benefícios previdenciários”, afirma.
10 |
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O desemprego no
serviço público
piora a situação dos
trabalhadores do
setor privado?
O governo Temer tem propagandeado leves
melhoras e quedas no índice de desemprego.
É fato, porém, que o índice segue elevado
(13,1%, sendo 23% da taxa de desemprego
entre os jovens) e que uma piora no serviço
público pode gerar um contingente maior de
precarização e piora na economia.
No caso do serviço público, Sandro Silva
acredita que o impacto será sentido no caso
de demissões sem substituição de servidores.
“Mesmo sendo substituição, você começa a
contratar servidor terceirizado, o que impacta a
economia porque reduz a remuneração média,
um salário menor e direitos menores, isso
impacta a economia”, avalia Silva.

ENTREVISTA
Claudio Ribeiro

Pedro Carrano

Advogado dos trabalhadores
com 51 anos de experiência em
Curitiba, Claudio Ribeiro aponta,
em entrevista à Imprensa do
Sismuc, os impactos do Projeto
de Lei do Senado (PLS) 116/2017
caso fosse aprovado pelo
Congresso.

Imprensa do Sismuc | A
estabilidade no serviço público é relatada nos meios
de comunicação enquanto
um privilégio em relação à
iniciativa privada. Qual é o
fundamento e como explicar a necessidade de estabilidade?
A estabilidade no cargo do servidor público é um privilégio ou
o empregado da área privada é
uma rota de insegurança na sua
vida? O artigo 7º, I, da Carta da
República garante o emprego
contra as despedidas arbitrárias;
no entanto, passados quase 30
anos, não foi regulamentado, nem
os movimentos sindicais incluem
esse dispositivo constitucional
nas pautas de suas reivindicações.

IS | A Constituição de 1988
trouxe elementos sobre a
questão da estabilidade?

Se o projeto de lei dos
golpistas for aprovado
por esse parlamento
ruralista, um servidor
público ficará exposto
à avaliação de seus
chefes e as mulheres
serão, neste caso,
as mais afetadas,
porque, diante dessa
dependência, as portas
para o assédio sexual
ficarão escancaradas

O Tribunal Superior do Trabalho
é inimigo histórico da estabilidade no emprego; contudo, nos
últimos anos, vinha construindo
sólida jurisprudência no sentido
de dar concretude ao princípio
constitucional da dignidade do
trabalhador nas relações empregatícias; e a tal ponto este curso
avançou que superou, e muito, as
reivindicações de entidades sindicais de trabalhadores. Disso é
exemplar a Súmula 443 que declara nulas as dispensas discriminatórias. Atualmente, em recente
decisão, o Tribunal Superior do
Trabalho, presidido pelo ultraconservador Ives Gandra Martins Filho, um dos ferrenhos apoiadores
do golpe contra Dilma Roussef e
da (mal)dita ‘reforma trabalhista’,
vem fomentando a desconstrução
do avanço jurisprudencial da casa.
Em dias recentes, uma trabalhadora, dispensada pelo emprega-

dor tão logo este tomou conhecimento de que ela havia contraído
câncer, julgou não se tratar de ato
discriminatório, mas exercício do
seu poder potestativo (prerrogativa jurídica de impor a outrem a
sujeição ao seu exercício).

IS | Você tem acompanhado
o trâmite do Projeto de Lei
do Senado (PLS) 116/2017?
O que está em jogo com o
projeto?
Os golpistas propõem o rompimento da estabilidade do servidor público no cargo para, na realidade, destruir ainda mais os serviços públicos e cumprir a meta
de um Estado mínimo ou quase
inexistente para atendimento da
população empobrecida do país.
A curtíssimo prazo, o nefasto
‘bandido bom é bandido morto’
vai se transformando em ‘pobre bom é pobre morto’. E assim
prossegue a elite endinheirada e
colonizada alimentando a insaciável ganância dos juros sem jamais,
em mais de quinhentos anos, demonstrar uma réstia de apreço ao
nosso povo.

IS | Em caso de aprovação,
qual seria o impacto imediato na sua avaliação para
os servidores públicos?
Se o projeto de lei dos golpistas
for aprovado por esse parlamento ruralista, um servidor público
ficará exposto à avaliação de seus
chefes e as mulheres serão, neste caso, as mais afetadas, porque,
diante dessa dependência, as portas para o assédio sexual ficarão
escancaradas e esta consequência
visível será somente mais um ingrediente do bolo das maldades
que Temer e sua tropa cometem
contra o nosso povo no caminho
de retorno à fome e à miséria.
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MOBILIDADE

Andréa Rosendo
Jornalista

Greca e a ditadura
do asfalto sobre
as pessoas
Enfrentamento
da “carrocracia”
e políticas de
ciclomobilidade
devem ser
prioridades da
cidade, mas o que
os empresários
querem ver é essa
velha política
de achar que
o urbanismo,
a gestão DE
UM MUNICÍPIO
É ASFALTAR AS
CIDADES

12 |
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MOBILIDADE

P

Andrea Rosendo

ara apagar as referências deixadas pela gestão passada, a
equipe da Prefeitura de Curitiba parece seguir a orientação de que
não se pode falar em nenhum traço
positivo deixado pelo prefeito anterior. Em vez de incentivar e apoiar
a mobilidade sustentável, por exemplo, investindo em políticas que assegurem melhorias para transportes alternativos, o prefeito, tal como a sua
gestão, tenta dar vida ao que não tem
vida. Rafael Greca (PMN) inaugurou
a transferência da estátua do Cacique Guairacá do Bairro Alto para o
jardim que fica em frente à Catedral
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais,
no centro de Curitiba, inaugurou a
estátua do filósofo chinês Confúcio
no centro Cívico, coroou a Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais, também
no centro, e até inaugurou ponto de
ônibus no bairro Santa Cândida.
A cidade não está parada tal como
as estátuas que o prefeito tenta reanimar. Curitiba tem vida, pulsa. As
vias urbanas – ruas e avenidas – são
os locais onde mais se verificam a
dinâmica dos espaços urbanos, pois
se transformam em canais por onde
ocorre a circulação pública. No entanto, houve uma redução de investimentos em obras relacionadas à
ciclomobilidade.
A ciclomobilidade está relacionada ao conceito de smart cities ou
cidades inteligentes, que se define
pela forma como a tecnologia e inovação são aplicadas em para melhorar a infraestrutura urbana, tornando
os grandes centros urbanos mais eficientes e melhores de se viver. Com
mais de 80% da sua topografia plana,
Curitiba, por exemplo, tem potencial
de ciclomobilidade, podendo criar
soluções criativas para aqueles que
fazem uso da bicicleta como uma
forma de transporte seguro e viável
para o trânsito.
14 |
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Para o vereador
Goura (PDT), o fim
dessas políticas
é um retrocesso
porque a gestão
anterior realizou
obras inovadoras,
criativas e de baixo
custo, que tinham
um impacto direto
na ciclomobilidade

No entanto, uma busca do termo
ciclomobilidade no site da Prefeitura Municipal de Curitiba indica
que esse é um termo que deve ser
esquecido, assim como a gestão do
ex-prefeito Gustavo Fruet, que administrou a cidade de 2013 a 2016.
Fruet criou uma série de projetos
relacionados à ciclomobilidade.
Projetos como a expansão de ciclovias e ciclofaixas, criação das áreas
calmas e calçadas verdes em cruzamentos, foram algumas das marcas
daquela gestão que foram apagadas.

Marcha ré
Para o vereador Goura (PDT), o fim
dessas políticas é um retrocesso porque a gestão anterior realizou obras
inovadoras, criativas e de baixo custo, que tinham um impacto direto na
ciclomobilidade e, principalmente, na
segurança dos pedestres. “Tivemos um
avanço muito importante na área da
mobilidade, principalmente da ciclomobilidade, que foram as implantações
das vias calmas (Rua João Gualberto,
Av. Paraná e 7 de Setembro), a criação
de ciclofaixas (na região da PUC-PR)
e ciclorrotas, a implantação de paraciclos, a área calma no centro, que foi
importante para a redução das mortes
e acidentes nos trânsitos e o projeto-piloto das calçadas verdes, que garantia
maior segurança aos pedestres”, elenca
o parlamentar.
O vereador Goura foi um dos idealizadores do Bicicletada Curitiba, um
movimento criado em 2005 que pautava a necessidade de um tratamento sério e adequado para a bicicleta
como meio de transporte urbano, bem
como trazia a visão de uma ‘cultura da
bicicleta’, a qual envolve uma cultura
de respeito no trânsito e, entre outros,
de respeito aos pedestres.

Na Lei de
Mobilidade Urbana
prioridades são
pedestres, ciclistas e
transporte coletivo
Na avaliação de Goura, os onze meses da gestão Rafael Greca, mostra
que foi feito muito pouco na área de
ciclomobilidade. “O primeiro ano dá
uma tônica do que se pode esperar
para os próximos três anos. E o que
foi feito é muito pouco. É uma continuidade ou efetivação das coisas que
já estavam engatilhadas no final do
ano passado”, pontua. Ele cita como
exemplos a revitalização da rua Trajano Reis e a iluminação da ciclovia
que vem do Parque São Lourenço e
cruza todo o Rio Belém, passando
pelo Passeio Público, Rua Mariano
Torres até a Linha Verde e Pinheirinho, um projeto desenvolvido inteiramente na gestão Fruet.
Para o vereador, a política da
bicicleta ainda é vista como uma
política de gestão e não de Estado. E reconhece uma tentativa de
apagar as marcas da gestão anterior. “Os Portais do Futuro viraram
Clubes da Gente, as Vagas Vivas
(parklets), estratégias para ampliação de espaços de convívio na cidade em locais onde antes havia
vagas de estacionamento de carros,
estão em suspenso na gestão. E um
fato grave é a extinção da Coordenação de Mobilidade Urbana no
Trânsito – CMOB, coordenação
criada em 2013, que se transformou
em um espaço para pensar em ações
para ciclistas e pedestres dentro do
trânsito”, enumera Goura.
Para ele, a gestão não está esquecendo a cultura da bicicleta por
completo, mas também não está
dando a devida atenção e importância, sobretudo por ser Curitiba uma

Everson Bressan / SMCS

As principais ações
de mobilidade
em Curitiba ainda
são da gestão
de Gustavo Fruet
(PDT)

Há previsão de investimento de mais de
R$ 60 milhões de recursos do governo do Estado do
Paraná em asfalto e pavimentação para a prefeitura
de Curitiba. O que os empresários querem ver é essa
velha política de achar que o urbanismo – a gestão
de uma cidade – é asfaltar cidades
cidade que tem uma das maiores frotas
de automóveis do país, com cerca de 1, 2
milhão de veículos, uma das tarifas mais
caras de transporte coletivo, além de outros problemas. “O maior investimento
urbanístico da prefeitura até o momento
é o asfalto, a pavimentação. Não estamos
investindo em calçadas adequadamente,
não estamos investindo em bicicletas
adequadamente e, tampouco, está se investindo no transporte coletivo adequadamente e com a prioridade que esses
três temas (pedestre, cicilista e transporte coletivo) deveriam ter, que são as três
prioridades previstas na Lei de Mobilidade Urbana”, denuncia o vereador.
A Lei nº 12.587, de 2012, tem como
objetivos melhorar a acessibilidade e a
mobilidade das pessoas e cargas nos mu-

nicípios e integrar os diferentes modos
de transporte. A legislação esclarece que
a prioridade é o não motorizado sobre o
motorizado e do coletivo sobre o individual. No entanto, o que ainda se prioriza
é exatamente o contrário do estabelecido
em lei. “Há previsão de investimento de
mais de R$ 60 milhões de recursos do
governo do Estado do Paraná em asfalto
e pavimentação destinado à prefeitura de
Curitiba. O que os empresários querem
ver é essa velha política de achar que o
urbanismo – a gestão de uma cidade – é
asfaltar cidades. Não sei até que ponto
estamos escolhendo direito as prioridades. As áreas dos centros e dos bairros
precisam de calçadas, de cruzamentos
seguros, de investimentos para os pedestres”, ressalta Goura.
| novembro de 2017 | 15
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Manoel Ramires
Jornalista

Agressões

sem punhos
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Divulgação

Ágora | A violência física é diferente da
psicológica. Ambas deixam marcas no indivíduo. A primeira, no corpo, a segunda na
mente. É possível definir qual abala mais
uma pessoa?
Christian Dunker | Freud dizia que às vezes a
existência de ferimentos físicos pode proteger contra
os efeitos deletérios e extensos da violência psicológica, notadamente em caso de traumas de guerra e
ameaças recorrentes.

Ágora | No Brasil, com o avanço das redes
sociais, cada vez mais as pessoas se agridem via textos e publicações. Esse tipo de
violência pode trazer danos irreversíveis a
quem é agredido?
CD | O efeito traumático de um encontro é imprevisível e não generalizável, às vezes pode ser um olhar
um toque, uma insinuação, outras vezes violências explícitas podem ser superadas sem grande dificuldade.
Danos irreversíveis são raros quando se trata de palavras, porém há situações que exigem condições muito
difíceis de reproduzir e alcançar para que a violência
seja tratada.

Nesta entrevista, a violência
virtual é analisada pelo psicinalista
Christian Dunker

E

stamos cada vez mais violentos. Essa violência não é, necessariamente, física. Na era digital, ela acontece no ambiente virtual. As armas
utilizadas são notebooks, computadores, smartphones.
As balas são rajadas em 140 caracteres, bombas em
formato de memes, mísseis “videoguiados”. Todo dia
ocorre uma Blitzkrieg capaz de arruinar a vida de indivíduos. E pior, na mais absoluta impunidade. De olho
nessa agressividade, a revista Ágora conversou com
Christian Dunker, psicanalista e professor Catedrático
da Universidade de São Paulo (USP). Ele é autor do
livro “Mal estar, sofrimento e sintoma”, em que aborda como a privatização do espaço público transforma
a própria vida em formas de condomínio, com seus
regulamentos, síndicos, gestores e muros. Nesta conversa, por outro lado, é abordado a crescente onda de
violência no Brasil e nas sociedades.

Ágora | O país tem feito debate sobre a
violência psicológica ou para as universidades e governos esse assunto não ganha
destaque?
CD | A violência assim como a agressividade são efeitos que possuem limiar, as pessoas se acostumam, a
tolerância aumenta e a capacidade de reagir e tratar
esta curva vai se perdendo em função da escalada de
maus-tratos. Não ganha destaque porque o incremento do medo como afeto político é conveniente a uma
experiência do espaço público como devendo ser gerido e administrado pelas estratégias de contenção de
risco e incremento de segurança. Sabe-se que o sentimento de segurança depende da interpretação que
fazemos do outro, não apenas das condições objetivas. Quando criamos uma situação discursiva, política
e cultural onde o medo é nosso afeto fundamental, é
porque nos acostumamos indiretamente a aceitar a
violência. Violências invisíveis tornam a opressão contra minorias um fato natural, tornando mais simples o
controle social.
| novembro de 2017 | 17
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se torna cada vez maior e mais complexa uma vez que as relações de reconhecimento substituem cada vez mais
critérios objetivos de comparação e seleção. O que os outros pensam de nós,
sua apreciação moral ou estética, ganha
em relevo na medida que as grandes
narrativas teológicas e a experiência
comunitária declina. De certa maneira,
a autoridade vertical e estável do pai e
do soberano, deslocou-se para o olhar
genérico do outro. Especialmente em
funções onde a autoridade é uma parte
constitutiva da posição subjetiva e social, o encarceramento no olhar do outro pode ser “prisão perpétua”.

Ágora | Essa violência nas redes é o fenômeno apenas brasileiro ou o mundo todo passa por
um momento de agressividade
comportamental?
CD | O brasileiro tem uma relação muito peculiar com as redes sociais, nos
falamos para manter contato e proximidade, usamos o Whatsaap de forma
dependencial. Inversamente tivemos
uma concomitância grande entre a
entrada de massas de pessoas que estavam excluídas do espaço público e
que no espaço de dez anos foram convidadas a um duro confronto com um
universo muito extenso e novo de interações. Neste espaço ter uma opinião
mostra-se caminho para ser reconhecido e valorizado, uma experiência que
falta e que pode faltar dramaticamente
para alguém que precisa se apropriar
18 |
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Quando criamos uma situação discursiva,
política e cultural onde o medo é nosso afeto
fundamental, é porque nos acostumamos
indiretamente a aceitar a violência

de uma nova posição simbólica. Opiniões que são marcas de nossa cultura de origem ou de nosso percurso de
opressão social podem aparecer nesta
hora. Opiniões podem evoluir dramaticamente para a agressividade quando elas expõe minha ignorância ou
me confrontam com o sentimento de
irrelevância. Neste caso é compreensível que a pessoa comece a falar "mais
alto", e muitas vezes isso produz certo
isolamento, até que ela está berrando
sozinha em algum recanto de seu Facebook. Ora, depois de algum tempo
de solidão nesta situação, a tendência
para procurar encrenca e "atenção a

qualquer preço", ainda que seja pela
inconsequência verbal é muito grande.

Ágora | Como uma pessoa vítima de violência psicológica
pode buscar ajuda?
CD | Falar com outras pessoas em situação de acolhimento e intimidade
é um bom caminho. A psicoterapia é
uma saída, mas antes disso dividir o
sofrimento com os outros, compartilhar
nossas incertezas e problematizar nossos fracassos são caminhos importantes
em nossa relação com a comunidade,
com a família.

Reprodução Netflix

Ágora | Recentemente, o reitor
afastado da UFSC, Luiz Carlos
Cancellier de Olivo, cometeu
suicídio após exposição negativa de sua imagem. Ele chegou a
ser preso preventivamente, mas
recuperou sua liberdade. No entanto, ele não ficou "encarcerado no julgamento das pessoas"?
CD | A importância de nossa imagem

O seriado da Netflix
“Black Mirror” aborda
como a sociedade
vem se transformando
rapidamente após a era
digital. As pessoas trocam
a convivência pelos cliques.
Episódios como “Hated in
the Nation”, “The Waldo
Moment” mostram como
a violência cresce nas
sociedades. Em “Nosedive”,
a série mostra a busca
incessante pela aprovação
de outras pessoas. Ser bem
avaliado é importante para
definir se somos pessoas de
bem ou não.

Ágora | As mulheres sofrem bastante com violência física e psicológica por parte de seus companheiros. A legislação brasileira,
por meio da lei Maria da Penha,
busca proteger as mulheres. No
entanto, a agressão verbal e a humilhação podem ser de mais difícil identificação e denúncia?
CD | Estamos revendo e descobrindo
agora que temos uma imensa tarefa pela
frente que é tratar a desigualdade e as iníquas relações de poder em nossa cultura.
Mas estamos muito atrasados nisso, aliás
nisso repetimos o fato de sermos o último país no mundo a abolir a escravidão
e o último na América Latina a repensar
nossa ditadura. A relação de denúncia e
o uso da força de contenção deveriam ser
os últimos recursos. Reduzir o problema
ao seu contexto jurídico contratualista é
no fundo reconhecer nosso fracasso civilizatório nesta matéria.

Ágora | O senhor sugere algum
protocolo novo para que as autoridades possam adotar para
prevenir esse tipo de violência?
CD | Nossa polícia precisa aprender a

falar. É preciso repensar as práticas de
violência simbólica, de exclusão e segregação consentidas. Nossas escolas
tornaram-se obcecadas com ordem e
disciplina, só conseguimos sonhar com
segurança e ordem, em punição e mais
leis. A palavra é o principal instrumento
de redução da violência, mas não nos
dedicamos a falar com nossas crianças,
não nos dedicamos a incentivar a participação em situações de antagonismo
e diferença social. Construímos muros
e silenciamos nossa relação com o outro, depois ele nos agride e nós não sabemos porque. Falar com o outro, não
temer o estrangeiro, interessar-se por
aquele que não é como nós é a principal receita para a diminuição sistêmica
da violência.

Ágora | Três tipos de violência
em debate no Brasil abordam a
homofobia, o racismo e xenofobia. Eles três têm características
em comum? É possível identificar
perfis de pessoas que agem de
forma preconceituosa e raivosa?
CD | Sim, são três casos de violência
projetiva, ou seja, ataco no outro aqui-

lo que não elaboro muito bem em mim
mesmo, minhas fantasias homossexuais,
minha posição de classe e meu lugar
de identidade. O preconceito é sempre
uma espécie de alienação do próprio
desejo, e quando nãos sei direito o que
quero, ou não admito o que quero tendo a agredir os outros que me lembram
do que eu quero esquecer. O perfil do
agressivo é também o do autoritário,
aquele que tem uma relação muito simplória ou muito simples com a lei, digo
aqui a lei do desejo. Nos três casos o desejo do outro e o gozo suposto no outro
é sentido como um rapto ou uma perturbação de minha identidade.

Nossas escolas
tornaram-se
obcecadas
com ordem e
disciplina, só
conseguimos
sonhar com
segurança
e ordem, em
punição e mais
leis
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3 CLIQUES

Gibran Mendes
jornalista e
repórter fotográfico

P

Um museu
a céu aberto

ère Lachaise, em Paris. La
Recoleta, em Buenos Aires. Highgate Cemitery,
em Londres e Zentralfriedhof,
em Viena. Estes são alguns
exemplos de cemitérios que
viraram pontos turísticos. Verdadeiros museus a céu aberto.
Arte e história confundem-se
em enormes terrenos que misturam lembranças e silêncio,
tristeza e memórias. Curitiba
também tem um cemitério assim para chamar de seu. O São
Francisco de Paula, localizado
na região central da cidade.
Compositores
famosos,
políticos, uma santa popular e
diversos “nomes de rua” têm
seu descanso eterno por lá. São
mais de 50 mil m2, 139 quadras
e cerca de seis mil túmulos.
Tanta história e arte que agora
estão à disposição da população. Mensalmente há uma
programação com visita guiada
organizada pela pesquisadora
Clarissa Grassi. São verdadeiras
aulas sobre o São Francisco e
seus inquilinos. Mas o que mais
chama a atenção dos visitantes?
“Acho que uma mescla da
arquitetura com essa simbologia que está imbricada. Os visitantes têm um vislumbre de
que o cemitério tem muito mais
a ver com a cidade do que eles
imaginavam”, analisa Clarissa,
que também faz uma relação
do cemitério com as mudanças
ocorridas na capital paranaense.
Curioso? Acompanhe a programação no endereço Facebook.
com/cemiteriomunicipal. A visita vale muito a pena. Principalmente enquanto se está vivo.
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Gibran Mendes
jornalista e repórter fotográfico
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Júlio Carignano
jornalista

É proibido

proibir
ATENÇÃO: Este conteúdo pode ter
caráter ofensivo, impróprio ou
degenerado. A qualquer momento
ele poderá ser confiscado e
retirado de circulação.
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em museus, proibição de peças de teatro,
notificações judiciais para artistas e músicos, mudanças nas normas sobre direitos
humanos no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e legislação para retirada
de conteúdos que “desagradem” políticos
na internet são algumas iniciativas do arcabouço reacionário que atenta contra as
liberdades individuais e de expressão.

Olga Yastremska/ Depositphotos.com

U

m espectro ronda o Brasil. O
espectro da volta da censura.
Abolida com o fim da ditadura
militar, esse fantasma tem voltado com
o patrulhamento ideológico nas artes, na
cultura e nos ambientes escolares. Projetos
de leis, recolhimento de conteúdos didáticos em escolas públicas, cancelamento de
exposições artísticas e de performances
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Embora não se trata de um fenômeno novo, esse levante conservador está repaginado e ganhou novos
protagonistas nos últimos meses. A
atual caça às bruxas, inflamada por
parlamentares da bancada evangélica e setores fundamentalistas da religião, ganha apoio de movimentos
que se proclamam “liberais”, grupos
que pedem intervenção militar e um
governo mergulhado em escândalos
de corrupção e com o pior índice de
rejeição desde a redemocratização do
país. A atual conjuntura se assemelha
ao período que antecedeu o golpe militar de 1964, quando a repressão confiscou livros em bibliotecas públicas,
proibiu mostras de arte, peças de teatros, destruiu filmes e álbuns lançados por músicos. No mesmo período,
o regime promoveu cortes de verbas
no setor cultural, promoveu cortes e
controle seletivo em editais, isolando
o Brasil do resto do mundo nas discussões artísticas da época.
Reflexo da intolerância e radicalização religiosa, esse retorno do obscurantismo preocupa historiadores,
artistas, advogados e cientistas políticos. Nada tem escapado à tentativa
de controle de setores fundamentalistas. “A discussão tomou um rumo tão
insano que não há como se ter simples diálogo sobre o conceito da arte.
Tudo isso se soma à drástica queda da
qualidade auferida à educação formal
das escolas e universidades em todos
os seus seguimentos”, aponta Marcelo Navarro, advogado e cientista político em Cascavel, no oeste do Paraná.
“Não é possível compreender a crítica se princípios básicos de tolerância
não são difundidos. Apenas a minha
26 |
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Grupos pedem intervenção
militar e um governo
mergulhado em escândalos
de corrupção e com o pior
índice de aprovação desde a
redemocratização do país

Govba /Flickr

arte é possível? Apenas o clássico é
aceitável? Chama atenção o boicote
aos produtos da Rede Globo, mas
não a sua tendenciosa defesa aos
interesses econômicos do grande capital. A questão está em seu posicionamento cultura de tolerância. Isso é
muito perigoso”, ressalta.
Guilherme Daldin, produtor
audiovisual e integrante do movimento Cultura Resiste, afirma que
o patrulhamento ideológico na arte,
cultura e educação é uma estratégia do grupo político que tomou
de assalto o poder com o golpe que
derrubou Dilma Rousseff (PT) da
presidência da república. “Não é
um patrulhamento espontâneo de
pessoas conservadoras ou que querem coibir supostos ‘abusos’ na arte.
Ele parte de uma visão tática do
grupo que tomou de assalto o poder
após o impeachment. São respostas
também às manifestações artísticas,
como a do Festival de Cannes, aos
protestos pelos cortes no Minc [Ministério da Cultura] e reação à parte
do setor intelectual da cultura e da
classe média que apoiam governos
mais progressistas. Esses grupos de
direita querem transformar o artista naquele cara que ‘mama’ na Lei
Rouanet até ao ponto de transformá
-lo em pedófilo por exemplo”.
Entre os objetivos desses grupos
que pregam a “moralidade”, segundo Daldin, estaria o desvio do foco
dos problemas reais do país. A intenção seria enfatizar a bandeira
“moral” e atrair uma parcela da população para dividendos eleitorais
um ano antes das eleições. Em nome
da pretensa defesa intransigente da

família, a agenda política do país
estaria sendo modificada. “A direita não pode ir às ruas defender suas
pautas bárbaras como fim da aposentadoria, fim dos direitos trabalhistas, entrega dos recursos naturais
e das empresas públicas. Ela não
consegue apresentar um programa
real de desenvolvimento econômico
e social, muito menos uma candidatura popular capaz de derrotar o ex
-presidente Lula em 2018. Portanto,
sua saída é uma agenda política que
divida o país entre ‘famílias de bem’
e ‘pervertidos’”, comenta o produtor. “Como não podem pautar uma
agenda neoliberal explicitamente,
eles preferem um país polarizado
numa agenda moral. É nesse cenário que crescem personagens como
Jair Bolsonaro, que não sabe debater uma linha sobre economia, mas
que se utiliza desse discurso moral e
apolítico”, acrescenta.
O reflexo de acúmulo de derrotas
da direita nas últimas eleições presidenciais reforçou essa polarização.
“Esse acúmulo, essas sucessivas derrotas eleitorais da direita, contribuíram para a polarização de dois grupos
muitos específicos. As manifestações
de 2013 fizeram com que as redes
sociais servissem de instrumento útil
de socialização dos iguais e de identificação de um discurso que não me
interessa. Com o impeachment da
Dilma e ascensão da direita por meio
dos asseclas do Michel Temer, somado com todas as prisões e delações
da Lava-Jato, a polaridade acentuou
e as manifestações nas redes sociais
ficaram mais radicalizadas”, lembra
o cientista político.

Como não
podem pautar
uma agenda
neoliberal
explicitamente,
eles preferem
um país
polarizado
numa agenda
moral. É
nesse cenário
que crescem
personagens
como Jair
Bolsonaro,
que não sabe
debater uma
linha sobre
economia,
mas que se
utiliza desse
discurso moral
e apolítico
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São
posicionamentos
de fácil
absorção das
pessoas que
assistem os
telejornais
e novelas e
que querem o
afastamento de
uma discussão
política mais
elaborada
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Imediatismo e intervenção militar
Nestes momentos de turbulência política a sociedade opta por soluções
rápidas e de fácil digestão como alternativa, como por exemplo, a redução
da maioria penal, criminalização de
movimentos sociais, liberação do porte de arma, aumento do encarceramento, aponta o cientista político. “São
posicionamentos de fácil absorção das
pessoas que assistem aos telejornais e
novelas e que querem o afastamento
de uma discussão política mais elaborada. Aliás, dizem com todas as letras
que odeiam a política e não se dão
conta das contradições de um mundo
complexo, plural, democrático e com
desigualdade social e econômica bru28 |
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tal e que tem aumentado nos últimos
anos”, afirma Navarro.
A volta do regime militar, pregada por movimentos intervencionistas
e parlamentares como Jair Bolsonaro (PSC-RJ), é uma dessas medidas
imediatistas. “São medidas pregadas
por aqueles que querem resolver seus
problemas passando por cima de tudo
e de todos. É uma retórica tão simplória, mas que assusta ao saber que
associações comerciais e outras agremiações de classe média alta são partidárias deste discurso. Esperava-se que
o acesso à informação e uma educação
superior pudesse ser um freio inibitório para isso, mas o seu crescimento só

demonstra que a nossa elite econômica
está sofrendo de ansiedade crônica”,
diz Marcelo Navarro.
No Paraná, a Associação Comercial
e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG)
emitiu nota oficial de apoio ao general Antônio Mourão, que declarou ser
favorável a uma intervenção militar
como forma de solucionar problemas
de corrupção no país. Em entrevista à
imprensa no mês de outubro, o deputado federal Evandro Roman (PSD-PR)
também defendeu a volta de um regime
militar. “Sou favorável que entrasse um
regime militar por quatro anos e entregasse novamente o poder através de
eleição”, disse na oportunidade.

Lei da Mordaça
avança nos
espaços públicos
Avança nas casas legislativas da União,
estados e municípios, projetos de lei
que buscam cercear o debate político
nos ambientes escolares. Tais propostas estão no escopo do denominado
programa “Escola Sem Partido”. Embora várias proposições neste sentido
já tenham sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), parlamentares ligados
a bancadas evangélicas seguem apresentando propostas em câmaras de vereadores e assembleias legislativas por
todo o país. Na Câmara de Curitiba, o
projeto também conhecido como “Lei
da Mordaça” foi apresentado em julho pelos vereadores Ezequias Barros
(PRP), Osias Moraes (PRB) e Thiago

Ferro (PSDB). Em Paranaguá, litoral
do Paraná, a lei municipal que proibia
estudos de temas relacionados a gênero
e orientação sexual foi derrubada em
junho por determinação do ministro
do STF, Luís Roberto Barroso. Segundo ele, proibir estudos e debates sobre
gênero e orientação sexual na escola
“contribui para a desinformação das
crianças e dos jovens a respeito de tais
temas, para a perpetuação de estigmas e
do sofrimento que deles decorre”.
No dia 24 de outubro, a votação do
projeto de lei do deputado missionário
Ricardo Arruda (PEN) que institui o
Programa Escola sem Partido no sistema estadual de ensino foi adiada na
Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa do Paraná. O
relatório apresentado foi alvo de pedidos de prazo para ser analisado com
mais calma, porém a proposta deve vol-

Leandro Taques

tar ao debate em breve na Alep.
Dois dias depois, a Universidade
Federal do Paraná (UFPR) aprovou
moção contrária ao projeto “Escola
sem Partido” que tramita no legislativo
paranaense. A decisão foi tomada pelo
Conselho Universitário, mais importante órgão de direção da universidade.
Segundo o texto aprovado, a UFPR vê
com “preocupação” projetos que visam
“tutelar, limitar ou policiar a liberdade
de pensar, ensinar e aprender, instituindo sementes que podem descambar até
mesmo em controle e perseguição”.
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Judiciário: alicerce
do conservadorismo
O poder judiciário reivindicou a sua parte neste
pacote de retrocessos político e sociais. A Ágora falou sobre o assunto com Naiara Bittencourt,
advogada popular da Terra de Direitos e mestre
em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

decisões
e acha de
u
q
O
|
a
à onda
Ágor
e se somam xemplo;
u
q
is
ia
ic
jud
por e
ora, como
conservad
mada “cura
a
h
c
sobre a
s
o
ã
is
c
e
d
a
ligioso na
re ensino re
b
o
s
e
”
y
a
g
escolas?
te ressaltar
É importan
Naiara |
s elitista

iário é o mai
que o judic
poderes,
crático dos
e antidemo
lar. Ele
pação popu
como poder
sem partici
se apresenta
te
en
m
te
aparen
ressista, mas
rio ou prog
tá
ri
o
aj
caram
am
contr
isões escan
so. Tais dec
o
ci
la
os,
fa
ad
é
tr
isso
s magis
posição do
a
d
a
es
d
it
s
ço
lim
os
nos ber
oria criados
ai
m
s
a
co
su
em
em ban
e formados
utura
elite interna
s dessa estr
re
to
u
d
ro
p
re
s
s
o
ri
e privilégio
universitá
a, repleta d
ad
g
re
g
ri
o
se
sa mai a
de poder
ade da imen
id
al
re
a
d
a
e afastad
sileiro.
do povo bra

30 |

| novembro de 2017

Ágora | Princípios
cia
fundamentais de democra
e
co
lai
o
ad
est
o
o
liberal com
têm
res
de
po
tre
en
separação
por
sido atacados, inclusive
s”.
movimentos ditos “liberai
Como avalia?
Brasil é
NB | A composição da elite no

acterizá-la
complexa, não se pode car
interesses
s
de forma homogênea, seu
mo e
atis
gm
se dividem entre o pra
ditos
os
ent
vim
a ideologia. Estes mo
no
tais
o
com
liberais se colocam
lmente em
âmbito econômico e especia
direitos
nos
do
Esta
do
el
relação ao pap
sileiro
bra
o
pov
do
s
ico
sociais e econôm
papel estatal
(isto porque não negam o
e isenções
de investimento, incentivo
relação
empresariais). Contudo, em
ividuais,
ao plano de liberdades ind
de
direitos políticos, igualdade
pos são
gru
gênero, racial e LGBT esses
que
o
s,
ore
extremamente conser vad
de
gia
raté
est
também significa uma
es
içõ
pos
as
Ess
.
controle e dominação
ias
itór
trad
con
e
icas
quase esquizofrên
es
elit
das
ão
raç
explicita a configu
riarcado, na
brasileiras calcadas no pat
escravidão,
na
e
er
pod
do
colonialidade
políticos
que formaram os alicerces
nacionais.

o judiciário é o mais elitista
e antidemocrático dos poderes,
sem participação popular

Ágora | Esses grup
os dizem se preocu
par com a “família”
porém são adversos
,
a questões de gêne
ro. Como explica?
NB | É a reprodução ex
plícita

da configuração patria
rcal brasileira que ref
eri,
trabalho, do corpo, da
sex
ualidade e da educaçã
mulheres é fundame
o
da
s
ntal para reproduzir
o capitalismo depend
situamos. Dois ponto
ente que nos
s aqui devem ser lem
brados sobre a “prote
O primeiro é que est
ção da família”.
e discurso acaba por
de
slo
car
o
de
ba
te político do cerne
da violência brutal, da
exploração do traba
lho, da economia e do
plano estritamente “cu
poder ao
ltural”. Enquanto o MB
L
[M
ov
im
en
to
Brasil Livre] focava
nas exposições sobre
sexualidade e corpo
nos museus de forma
as pautas sobre violên
equivocada,
cia e exploração ficava
m escamoteadas. (co
mo o corte
de políticas públicas
, legislações flexibiliz
adoras de direitos so
ciais, que
afetam mais brutalme
nte as trabalhadoras
.
Iss
o
tam
bém é estratégia
de poder. O outro é
que família nos referi
mos, uma vez que no
as famílias triangulada
Brasil
s (pai, mãe e filhos) são
exceções. Quase 40%
das famílias brasileira
s são chefiadas por mu
lheres trabalhadoras
vivem em condições
que
precárias. Na última
década tivemos algum
políticas públicas im
as
portantíssimas para
tais famílias (como o
Bolsa
Família, Minha Casa
Minha Vida, Luz para
Todos, etc.), as quais
sendo cruelmente de
vem
smontadas no último
an
o.
En
tão
qu
est
ion
que proteção? E para
o:
qual família?
em que o controle do

estre
court, m
n
e
t
it
B
e
Naiara
manos
itos Hu
PR
F
em Dire
U
a
acia pel
Democr

| novembro de 2017 | 31

PATRIMÔNIO CULTURAL

Léo Silva
QuemTV Produções

Os deuses que aceitamos

N

a última semana do mês de
outubro estreiou nos cinemas
“Thor: Ragnarok”. Terceiro
filme do herói que integra o tão afamado
grupo dos Vingadores. Thor faz parte da
mitologia nórdica. Religiosidade professada nos países da Dinamarca, Noruega
e Suécia e amplamente difundida durante
a Era Viking. Filho de Odin, ele é o deus
representante dos trovões. Tem como ferramenta principal seu martelo, com cabo
curto e cabeça bem grande e que sempre
retorna para suas mãos. Seu pai é o deus
principal da crença, o pai de todos.
Thor e seus parceiros têm a missão de deter Hela e evitar o Ragnarok.
Hela, também faz parte da mitologia, a
deusa dos mortos. Nesta produção ele
terá também a companhia de Valquíria,
uma representação de entidades femininas responsáveis por levar os mortos
honrados até Valhala (espécie de céu).
Loki, deus da trapaça, que já participou
dos outros filmes do vingador.
Durante a sua exibição certamente o
filme terá milhões de espectadores por
todo o mundo e também pelo Brasil.
Adultos e crianças de todas as crenças
e religiões. Pais que possivelmente já
compraram roupas do herói. Meninos e
meninas que têm brinquedos, materiais
escolares e decoração nos quartos com
o tema do deus dos raios.
Mas já pensou se no lugar de Thor a
estrela fosse Xangô? Sim Xangô o orixá dos raios, assim como é Thor, com
seu machado, assim como Thor tem seu
martelo. Rodeado de outras entidades
míticas como Oxalá, Ogum, Iemanjá.
Em enredo com atos heroicos, batalhas
épicas, reviravoltas emocionantes e
uma liberdade poética como é comum
no mercado de entretenimento. Será
que a recepção de nós brasileiro seria
igual ou no mínimo positiva?
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Reprodução Internet

A religiosidade
nórdica é
aceita e
consumida
pela maioria
das pessoas.
Mas a afrobrasileira
geralmente é
insuportável
por esses
mesmos

As histórias de Thor tem igual
cunho religioso como as de Xangô.
Ambos são deuses (ou orixás) envoltos
de outros deuses, cada um com uma
característica. Mas acredito que uma
substituição dessas seria suficiente para
inúmeras pessoas começarem a lerem
suas cartilhas de críticas preconceituosas. A religiosidade nórdica é aceita
e consumida pela maioria das pessoas.
Mas a afro-brasileira geralmente é insuportável por esses mesmos.
Dentro da cultura do entretenimento temos séries como famosas “Vikings”. Que traz rituais, sacrifícios e representações divinas. Mas noticiários
temos Traficantes Evangélicos (ou
evangelizados) obrigando sacerdotes
de religiões afro a quebrarem seus objetos de culto.
Veja, leitor, não quero substituir
Thor por Xangô. Nem retirar do nosso
convívio outras culturas, apenas ques-

Xangô

tiono nossa capacidade de absorver
aquilo que é afro. Existe uma dificuldade de se exercer o respeito dentro da
nossa sociedade. Lógico se você não
quer que seus filhos consumam esses
conteúdos, ninguém te obriga. Mas
vale o questionamento: Por que temos
o Thor escancarado nas nossas telas e
Xangô não?
Outras culturas, inclusive as religiosas, não são com vírus que vão entrar
em nosso organismo e mudar nossas
crenças. É possível conhecer e respeitar
sem se converter. Thor é a prova disso.
Precisamos pensar com calma nessas
questões sem aquela ânsia de se ter uma
opinião crítica e fazer com que as pessoas a aceitem. Teremos uma vida mais
rica conhecendo as várias culturas pelo
mundo. Não precisamos provar sempre
que a nossa é melhor. Será maravilhoso
o dia em que vamos conseguir receber
todas as culturas de maneira positiva.

MULHERES

Tangriane Alves de Siqueira
Supervisora de Marketing e boleira

É mais do que futebol

É

com extrema felicidade que
recebi o convite para tentar
explicar um pouco o que representa o futebol em minha vida.
Bom, tudo começou em um belo
domingo de manhã. Fui com meu
pai a um jogo dele e parece que foi
instantânea a paixão pelo esporte. Na
época, eu tinha 7 anos. Ver as pessoas jogando bola me despertou a emoção. Não demorou muito e comecei
a jogar na escola durante o recreio e
nas aulas de educação física. Porém,
naquela época, em meados de 1993,
não era muito aceitável uma menina
ficar no meio dos meninos e praticar
esse esporte. Ainda mais quando eu
me sobressaía um pouquinho sobre
os garotos. Então, o tal preconceito
já fazia parte da minha vida. Minha
mãe era frequentemente chamada na
escola por causa disso, mas sempre
recebi o apoio da minha família.
Tanto que mais tarde formaríamos o
time em minha cidade natal, Mafra
(SC), recebendo convites para disputar jogos com outras equipes e em
campeonatos pelas cidades de Santa
Catarina, como Blumenau, Joinville
e Brusque.
O futebol na minha vida é algo
simplesmente visceral. Não consigo
viver sem jogar bola. Com ele, vem
os ensinamentos que a prática do esporte nos proporciona: respeito, disciplina e, é claro, o amor e a paixão
em cada gol marcado, em cada vitória
conquistada, na raiva e cobrança de
cada lance perdido, de cada derrota.
O que me dá mais força no futebol são as companhias. Sempre
quando treino ou vou para os jogos,
minha companheira sempre está comigo, me apoiando e incentivando a

Joka Madruga

cada dia. Para mim, é de extrema importância esse apoio, já que nem sempre
dá tudo certo.
Atualmente, defendo as cores do FC
Barcelona, com sede em Santa Felicidade, onde disputo a grande maioria dos
campeonatos direcionados ao fut7. Aliás, um dos títulos que mais me marcou
foi o de campeão da Copa RIC 2016,
pois foi o primeiro ano que disputamos
e conseguimos levantar a taça.
Também tive o prazer de disputar
em 2015 e 2016 o campeonato do Sindicato dos Jornalistas do Paraná (Sindijor/
PR) pelas Arsênicas. Nesses dois anos
chegamos à final. Em 2015, como vice
campeã, fui escolhida como melhor jo-

gadora da competição em uma votação
aberta. Já em 2016 conquistamos o título e acabei sendo a artilharia da edição.
Uma alegria que preciso agradecer a
confiança e a parceria que tivemos.
Bom, isso é um resumo do que significa esse esporte maravilhoso que
faz parte da minha vida e da minha
história. Gosto de futebol sendo jogado com raça, com vibração. Gosto
de jogar para fazer amizades e para
enfrentar barreiras. Levo o futebol na
veia e desejo que todo mundo chute
para longe qualquer preconceito. O
maior gol que podemos fazer só vale
a pena se podemos comemorar ao lado
das pessoas que gostamos.
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Manoel Ramires
jornalista

Servidores públicos
pagaram o pato
Trabalhadores serviram de bode expiatório para governos “enxugarem” o estado
Antonio Cruz / Agência Brasil

2017

nem acabou,
mas fica evidente que os
servidores públicos pagaram o pato da
crise econômica e moral que atravessa
o país. O argumento do desiquilíbrio
das contas públicas e do excesso de investimentos públicos prevaleceu sobre
a necessidade de reduzir os lucros das
empresas e bancos, reduzir isenções
fiscais e o combate efetivo da sonegação fiscal. O saldo é perverso. De um
lado, embora a inflação esteja estagnada, são semanais, até diários os reajustes da gasolina e do gás aplicados pela
equipe econômica de Michel Temer e
pelo conceito liberal de “volitividade”
dos preços. Nos estados, as contas de
água e luz têm subido com o argumento
de que a falta de chuvas não permitiu
não permitiu que as hidrelétricas produzissem o suficiente. De outro lado, a
divisão de lucros para acionistas de empresas como a Companhia Paranaense
de Energia(Copel) só aumenta. Por fim,
nos municípios, a população tem impostos do lixo, IPTU, da moradia e de
serviços aumentados. Por outro lado, a
demanda por serviços públicos em saúde, segurança e educação, uma vez que
a população perde o emprego e renda,
não é acompanhada pelos prefeitos que
preferem cortar reajustes e serviços.
A falta de compreensão e união
desses servidores públicos pode ser
encarada como efeito de terem pagado
o pato. Desunidos, esses trabalhadores
não tomaram as ruas quando a reforma
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Na “Ponte para o Futuro”, Temer conseguiu
retirar direitos da classe trabalhadora e
congelar investimentos por 20 anos. Ainda
não conseguiu a reforma da previdência

trabalhista era votada no Congresso
Nacional, afinal, as mudanças abrangiam os empregados celetistas. Muitos desses trabalhadores acreditaram
em acordos firmados por políticos que
têm nas ações a quebra de acordos e
da ordem estabelecida constitucionalmente, como no caso do golpe sofrido
pela presidente Dilma Rousseff (PT).
Não perceberam, ou se deixaram iludir
que, concomitantemente ao processo

de afastamento de Dilma, caminhava
um novo modelo político e econômico
não aprovado nas urnas e que em meses
cobraria sua fatura. Esse saldo chegou.

Tem que manter isso, viu

Quando Michel Temer (PMDB) aprovou o congelamento dos gastos públicos por vinte anos, a ideia era (e é) reduzir o tamanho do Estado, embora a

plesmente não entraram nos cofres
públicos e engordam o caixa dessas
entidades privadas que patrocinam
as reformas trabalhistas e sustentam
um governo com 3% de aprovação.
Se não bastasse tudo isso, para se
livrar das duas denúncias de corrupção, Temer liberou mais de R$ 32
bilhões em emendas para os parlamentares que impedissem o prosseguimento das investigações.
Os valores e ações acima revelam que dinheiro há, o que falta é
prioridade e mobilização popular.
Temer sabe a quem agradar e o faz.
Ainda mais quando, no bojo da população, se cola a ideia de que o
problema do país são os salários dos
servidores públicos. Não à toa, ele
publicou em edição extra do Diário
Oficial do dia 30 de outubro a Medida Provisória (MP) 805/2017 que
adia o reajuste salarial de diversas
categorias públicas, entre elas a dos
professores das Universidades Públicas Federais. O presidente ainda
elevou, mesmo sem a reforma da
previdência, a contribuição de 11%
para 14% desses servidores.

O mais agredido fui eu...

Indo para o âmbito estadual (e já
chegamos em Curitiba), é a mesma
política adotada pelo governador
Beto Richa (PSDB). Coincidência ou
não, também suspeito de corrupção e
desvio de verbas públicas. No Paraná,
muito antes de Michel Temer assumir
o mandato, o governador colocou a
mão na previdência dos servidores
estaduais e ainda fracionou o reajuste
de professores e demais servidores. A
ladainha era a mesma: ajuste fiscal e
crise econômica.

Rombos
de Temer
R$ 17 bi
Funrural

R$ 4 bi
refis

R$ 30 bi
bancos

R$ 32 bi

EMENDAS
PARLAMENTARES
PARA BARRAR
DENÚNCIA DE
CORRUPÇÃO

Sandro Nascimento / Alep

arrecadação prossiga se recuperando, transferindo esses recursos para
setores privados brasileiros. O modelo é: menos empregos e direitos,
mais dividendos na bolsa de valores.
Paralelo a isso, era gestada a renegociação das dívidas dos estados (iniciado, diga-se a verdade, no segundo
governo de Dilma Rousseff). Nesse
sentido, eram abertas as portas para
que regionalmente o liberalismo
avançasse sobre os trabalhadores. A
“Ponte para o futuro” tem sido seguida à risca com a aprovação das
panelas silenciosas. E essa falta de
baticundum permitiu ao presidente
poder perdoar dívidas dos ruralistas
com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O valor
chega a R$ 17 bilhões. Em outro
patamar, Temer sancionou o Refis,
que é o programa de parcelamento
de dívidas com o fisco. Em outras
palavras, grana enviada ao exterior
e sonegada na declaração de renda.
O prejuízo? R$ 4 bilhões. Temer
ainda liberou Bradesco, Itaú e Santander de suas dívidas com a União.
São mais de R$ 30 bilhões que sim-
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Beto Richa escolheu retirar recursos das universidades públicas,
tentou superlotar salas de aula (barrado pela rebelião estudantil) e ainda
congelou concursos públicos enquanto que, do outro lado, mantinha
os carinhos para as concessionárias
de pedágio e aumentava lucro de
acionistas das empresas públicas.
Neste ano, é bom se lembrar, o governador Beto Richa conseguiu
aprovar, no Conselho de Administração da Copel, o aumento de 25%
para 50% a divisão do bolo entre
os acionistas. Rendimentos esses
conseguidos com os sucessivos aumentos na conta de luz. Por fim, para
fechar como último gás de pimenta
nos servidores públicos, Beto Richa
aprovou a lei estadual – solicitada
pelo governo federal – que congela
reajustes salariais dos servidores públicos por dois anos. Esses trabalhadores pagaram a conta.

O lucro da
Copel triplicou
no primeiro
trimestre de 2017,
atingindo
R$ 410,34
milhões. A
receita líquida
totalizou R$
3,297 bilhões,
um crescimento
de 7%. O
último reajuste
da tarifa aos
consumidores
ocorreu em junho
de 2017 e foi de
5,85%.
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“Se tá difícil pra você, deixa que eu faço"
Em Curitiba, a situação não é diferente. A falada crise econômica, com seus
números e pedaladas, não passa de uma
opção política. De uma hora para a
outra, no passe de mágica de um prefeito para outro, o dinheiro para o reajuste dos servidores e investimentos
desapareceu de um caixa e apareceu
em outras faturas. A Lei Orçamentária Anual, aprovada pelos vereadores
em 2016, simplesmente foi ignorada.
O dinheiro que iria para repor inflação
e melhorar os equipamentos públicos
foi parar na verba repassada para as
empresas de ônibus, no reajuste acima
da inflação dos contratos terceirizados,
nas operações tapa-buracos nas ruas e
que deixa crateras na educação, saúde
e segurança. Assim como no cenário
nacional e em plano estadual, em Curitiba, o prefeito voltou com a política de
estrangular os serviços e servidores públicos para priorizar setores que lucram
ao ficar com o dinheiro dos impostos de
Curitiba. Rafael Greca (PMN), muito
antes de qualquer lei nacional, avançou
com eficiência sobre a previdência, retirando recursos do IPMC e aumentando
alíquotas e aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal que, na práti-

ca, garante mais recursos sem fiscalização para terceirizações. No começo do
ano, no “Plano de Recuperação Fiscal”,
ou “Pacote de Maldades” era propalada
a necessidade de austeridade para equilíbrio das contas. No fim de 2017, o que
se vê é o congelamento de salários dos
trabalhadores, assim como no estado,
assim como na União, enquanto vereadores solicitam 13° salários e outros
privilégios da classe política.

IMPOSTAÇO
DE GRECA
Prefeito congelou
salários de
servidores em março.
Por outro lado,
subiu a passagem
de ônibus em 15%,
aumentou o IPTU e
quer aumentar o ITBI
e ISS

ponto de vista

Professor Paixão
Mestre em Educação pela UFPR
Diretor Nacional da CNTE

Zumbi:

Um símbolo de resistência

E

m 20 de novembro se marca mais uma vez o Dia da Consciência Negra.
Momento em que celebramos a luta, a resistência negra no processo de
formação da sociedade brasileira. Nesta data lembramos um dos grandes
símbolos da luta negra, Zumbi dos Palmares. Em vários estados e municípios a
data é comemorada como feriado. Em Curitiba, mesmo com uma Lei aprovada na
Câmara Municipal, desde 2013, não temos o feriado. Isto em virtude de decisão do
Tribunal de Justiça do Paraná, que acatou pedido de suspensão do feriado feito pela
Associação Comercial do Paraná. Isto propiciou uma das cenas mais emblemáticas
da luta negra no Paraná nos últimos anos.

Os símbolos de
resistência constituemse também como
grandes mecanismos de
educação e formação
da sociedade. São
momentos de tirar
o véu, de revelação
de mazelas sociais,
na maioria das vezes
encobertadas pelos
mecanismos ideológicos
de dominação
econômica, social ou
étnico-racial. Hoje,
através do gesto de
protesto de atletas
norte-americanos, o
mundo todo observa
que a igualdade racial
naquele país, ainda
está distante de ser
alcançada. Muito pelo
contrário, a eleição de
Trump deu um certo
empoderamento aos
racistas, defensores da
supremacia branca.

Vidas negras
importam | O protesto pacífico e

silencioso teve início com o atleta de futebol
americano Colin Kaepernick, que dobrou um
joelho durante a execução do hino nacional
norte-americano antes dos jogos do San
Francisco 49ers. O gesto tem sido realizado
por vários atletas americanos. No último
período são visíveis vários movimentos de
rua naquele país, contra a violência dirigida a
negros. As palavras de ordem “Vidas Negras
Importam” chegam aos quatro campos do
mundo. Slogan muito próximo ao que se
tinha na Marcha Silenciosa de Protesto, com
mais de 10 mil pessoas, ocorrida em Nova
York, no dia 28 de julho de 1917: “Me dê uma
chance de viver”. A luta negra continua muito
atual e se consolida como uma das grandes
causas da humanidade.
Kevin C. Cox / Getty Images North America

A política
é feita de
símbolos

Interesses
econômicos e
racismo | Centenas

de lideranças negras fizeram,
em novembro de 2013, dois
atos públicos históricos em
frente ao Tribunal de Justiça
e em frente à Associação
Comercial do Paraná,
objetivando questionar o
argumento principal dos
contrários ao feriado: as tais
razões econômicas. Diziam no
Manifesto do Comitê Zumbi
dos Palmares: “Mas não é
de hoje que conhecemos o
bom e velho fundamento
econômico. Pois também por
motivos econômicos, por mais
de 300 anos, negros foram
sequestrados de suas terras,
comercializados e coisificados.
Por motivos econômicos,
os negros engrossam as
favelas, compõem a parcela
mais pobre da população,
recebem os menores salários
e compõem a grande maioria
dos presos no sistema
carcerário do Paraná (...). Neste
sentido, entendemos que os
interesses econômicos, se
confundem tão profundamente
com o racismo enraizado na
nossa sociedade”.
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Aristeu Araújo
Editor Cultura Porém.net e cineasta

Arte
contemporânea
Chen Wenling/Divulgação

De dois em dois anos, a cidade
recebe uma enxurrada de obras
de artes, intervenções urbanas,
exposições e performances.
Ocupando mais de cem espaços,
a Bienal de Curitiba se dedicada
à arte contemporânea e traz à
capital paranaense o trabalho de
mais de quatrocentos artistas.
Nesta edição, a China surge como
país homenageado e ocupa parte
do Museu Oscar Niemeyer, o
MON, com uma mostra de relevo.
O Museu do Olho abriga até
o mês de fevereiro esculturas,
fotografias, telas, vídeos e
instalações. Em resumo, uma
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ampla seleção do que há de mais
interessante na produção artística
do país asiático. Preste atenção ao
trabalho do artista Chen Wenling
que está exposto nos jardins do
museu, ganhador do prêmio Leão
de Ouro da Bienal Internacional
de Veneza.
O MON ainda sedia outras
tantas exposições de artistas
brasileiros e estrangeiros.
Exposições da Bienal também
podem ser vistas, entre outros
lugares, no Museu Municipal de
Arte, Museu da Fotografia, Museu
Paranaense e Museu Alfredo
Andersen.

Dica de
leitura
Lançado recentemente em
Curitiba com a presença
do próprio autor, o livro
“Noite dentro da noite”, de
Joca Reiners Terron, conta a
história de um garoto que,
durante uma brincadeira
no colégio, bate a cabeça e
entra em coma. Ele desperta
sem saber quem é, e,
conforme suas memórias
vão se dissolvendo, tem
início o que vem a ser
conhecido na família como
O Ano do Grande Branco.
O livro narra a
história recente do
Brasil e reminiscências
autobiográficas do autor.
Para deixar as coisas ainda
mais estranhas, a narração
é feita em segunda pessoa.
Lançado pela Companhia
das Letras.
Preço de catálogo:
R$ 64,90 (impresso) e
R$ 39,90 (livro digital).
Divulgação

Arte e Cultura
em Movimento

Divulgação

Mês da Consciência Negra
é celebrado com atrações
culturais diversas no Paraná
A terceira edição do Mês da Consciência Negra no Paraná conta
com extensa programação e homenagens a personalidades
afroparanaenses. Apresentações musicais, exposições, palestras e
oficinas fazem parte da programação que tem o objetivo principal de
resgatar, valorizar e divulgar a cultura. As atividades seguem até o final
de novembro.

Programação

A programação é composta por atividades
desenvolvidas pelo Conselho Estadual
de Promoção da Igualdade Racial
(CONSEPIR), pela Secretaria de Estado da
Cultura em parceria com o da Secretaria
de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos (SEJU), Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e ações promovidas pela
Fundação Cultural de Curitiba (FCC) da
prefeitura municipal e parceiros.

Confira a
programação

Divulgação

FICBIC
Já de 9 a 19 de novembro, é a vez do tradicional
Festival de Cinema da Bienal de Curitiba, o FICBIC, com
os seus mais de cem filmes em exibição. As projeções
incluem filmes da novíssima safra brasileira e clássicos
mundiais. Na abertura, dia 9, às 20h, o Espaço Itaú de
Cinema exibe o premiado longa-metragem “Arábia”,
de Affonso Uchoa e João Dumans. Destaque também
para os filmes do diretor homenageado da edição,
o francês Jacques Demy, conhecido mundialmente
pelos seus filmes musicais. O FICBIC acontece no
Cine Guarani, Cinemateca de Curitiba e Sesc Paço
da Liberdade gratuitamente e no Espaço Itaú de
Cinema com ingressos a R$ 6,00 e R$ 3,00. Toda a
programação no ficbic.com.br
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Curtas

Pedro Carrano
jornalista

Literatura

russa

em tempos de revolução

L

istamos aqui uma pequena
celebração, nessa época dos
100 anos da Revolução Russa,
que se completa no dia 7 de novembro,
pelo calendário ocidental – ainda que
conhecida mundialmente como “A
Revolução de Outubro”. A lista abaixo
tenta contemplar um panorama da
produção de um país que fervilhou, nos
séculos 19 e 20, em Literatura, História
e Política – com letras maiúsculas.
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No Degrau de Ouro
Tatiana Tolstaya, ensaísta, roteirista e novelista, nascida
na metade do século vinte, é autora do livro de contos
fantásticos “No degrau de ouro”, com tradução de
Tatiana Belinky. Aqui é necessário falar do limite
dessa lista, uma vez que listas, selos editoriais e o
relato histórico exclui, devido à estrutura machista, o
protagonismo das mulheres na História.
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O ano I da Revolução
Russa
O escritor era filho de revolucionários
russos que se exilaram em Bruxelas. Sua
formação foi anarquista. Porém, vivenciou
o processo inicial da Revolução Russa,
era admirador de Lênin e com a morte
do líder da Revolução vem a se somar à
chamada Oposição de Esquerda. Seu livro
o Ano I da Revolução Russa, de 1930, é
um relato amplo, que mescla análise e ao
mesmo tempo narrativa da Revolução.

Trotski, o profeta
desarmado
Esta biografia, também de
Deutscher, além do rigor
mencionado acima, traz a
constatação de que a vida de
Trotski, de genial a vacilante,
é resultado de um momento
histórico. Com isso, a constatação
de que boa parte das posições
políticas não podem ser tomadas
como uma cartilha.

A nova mulher e a
moral sexual
Publicado pela editora Expressão
Popular, o livro da revolucionária
e dirigente Alexandra Kolontai,
na voz de uma amiga: “Texto
de 1918. Segue atual quanto
a vários aspectos, como os
direitos das mulheres e a crítica
à moral burguesa que muitos
revolucionários de esquerda
reproduzem”.

Mistério-Bufo

Marina Tzvietáieva

Texto teatral e alegórico do
poeta Vladimir Maiakovski
(1893-1930), dialoga com a
linguagem do circo, que o
poeta revolucionário também
admirava, bem como o
cinema e a publicidade em
cartazes. Autor buscou juntar,
numa época de Revolução,
considerada por ele a “sua
revolução”, forma e conteúdo
revolucionários.

Na tradução de Décio Pignatari,
que faleceu em Curitiba, em
2012, o tradutor recria a obra
turbulenta e musical de Marina.
Filha de aristocratas russos,
dissidente soviética que viveu
em Paris e veio a morrer de volta
em solo russo, a autora não tinha
admiração de Maiakovski, mas
é impressionante como os dois
se assemelham no formato e
qualidade de seus poemas.

CLaSSICOS
O Capote
Nicolai Gogol (1809-1952), à maneira de outros
autores russos que o sucederiam, faz um texto
realista e perfeito do ponto de vista social e de
formato. Uma novela que li há 20 anos atrás e
recordo o sentimento presente no livro até hoje.

Crime e Castigo
Este é apenas uma grande
obra do romancista Fiodor
Dostoievski (1821-1881), autor
de Notas do Subterrâneo, Crime
e Castigo e O Jogador. Seu
romance Irmãos Karamazov,
além de ter fornecido elementos
para a ciência da psicanálise,
também pode fornecer um
panorama para entender a
História anterior à Revolução
Russa, afirmava o poeta Paulo Leminski.

A morte de Ivan Ilitch
Novela curta de um dos principais romancistas do século 19,
Liev Tolstoi (1828-1910), sobre um burocrata no leito de morte,
abandonado até pelas pessoas próximas. Uma novela perfeita,
nada mais, deste autor que, na política, inspirou o anarquismo
e o ideário de retorno à natureza.
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CULTURA

Guilherme Daldin
Produtor Audiovisual, militante do Movimento
Cultura Resiste e da Frente Brasil Popular

O Último Refúgio da Direita

O

Brasil vem assistindo uma série de ataques contra a arte e
seus artistas. Museus foram
invadidos por grupos de direita que
viram, nas exposições, o que chamam
de “arte degenerada”. Eventos culturais
(como o Festival Curta8 em Curitiba)
foram previamente ameaçados nas redes sociais por grupos que prometem
“fiscalizar o conteúdo” em “nome das
famílias brasileiras”. Quando Freud
escreveu que “a incapacidade de tolerar a ambiguidade é a raiz de todas as
neuroses”, ele facilmente poderia estar
presenciando uma cena destas que o
Brasil vive hoje. Dignos, também, de
um olhar apurado da psicanálise, os
ataques devem ser analisado como uma
clara estratégia política. Mas é preciso,
antes, compreender as razões do ódio
aos artistas e intelectuais brasileiros.
No golpe de estado que o Brasil sofreu, a classe média teve um papel fundamental enquanto classe agitadora e
legitimadora. Fazendo com que o golpe
não se mostrasse uma simples quartelada como em 1964 ou um acordo de
bastidores dos agentes políticos e financeiros. Seu papel, ao tomar às ruas,
foi de sustentação “cívica” (como gostam de dizer). Da classe média, o pior
do ódio aos pobres veio à tona como
resposta rasa; quem não apoia o impeachment é pobre, nordestino e vive do
Bolsa Família. Porém, no próprio seio
da classe média, artistas e intelectuais
foram as raras vozes dissonantes, contrárias ao golpe e seus retrocessos. Pra
quem marcha de maneira cega, esta
contradição só poderia ser respondida
através da raiva.
O ódio da classe média sustentou
sua visão superficial até um certo ponto. A corrupção, pauta de mobilização
da direita, derreteu com o PMDB de
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Maeve Jinkings / Arquivo Pessoal

Atriz protesta após um ano do golpe. Atores
de Aquarius foram os primeiros a reagirem
ao impeachment

Com a incapacidade
de defender seu
programa, a direita
girou seus esforços
para seu último
refúgio. A trincheira
da agenda moral
é o único espaço
com capacidade
de recriar a
polarização de
antes

Temer, Padilha, Geddel e Jucá no comando do país e Aécio protagonizando
o grampo mais incriminador da história brasileira e, posteriormente, absolvido. 78% da população brasileira
sentiram aumento da corrupção (ONG
Transparência Internacional). Sem sua
bandeira central e sem um nome para
derrotar Lula em 2018, a direita perdeu
as ruas. Nenhum candidato da direita
beira a metade de intenções de voto de
Lula, até mesmo o Juiz Sérgio Moro
bate 45% de desaprovação segundo o
Instituto Ipsos. Seu programa revela os
interesses do golpe e não tem nenhum
apoio popular; 60% são contra as privatizações (Paraná Pesquisas), 71% são
contra a Reforma da Previdência e para
64% a Reforma Trabalhista é contra os
trabalhadores, pois privilegia apenas os
empresários (DataFolha).
Com a incapacidade de defender seu
programa, a direita girou seus esforços
para seu último refúgio. A trincheira da

agenda moral é o único espaço com capacidade de recriar a polarização de antes. Segundo o Ibope, 54% dos brasileiros são conservadores. Com os ataques
aos museus, buscam uma polarização
moral para pautar 2018. Depois de tantos rachas como entre Janot e Gilmar
Mendes, Dória e cúpula do PSDB, Bolsonaro e Veja, esta agenda é também
uma tentativa desesperada de unidade
entre MBL, bolsonaristas, direita evangélica, ruralistas e o PMDB (desviando
o foco das medidas impopulares).
O próprio Maquiavel apresenta
como ideia central, em O Príncipe, a
separação entre a esfera moral e a esfera política, mas para a direita isso
significaria 2018 polarizado em quem
está ao lado dos trabalhadores e quem
está contra os trabalhadores. O desafio
da esquerda é descobrir como manter a
luta da cultura e a defesa fundamental
contra as opressões sem cair na “arapuca” de uma agenda moralista.
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