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SOBRE O LIVRO

Q

uinze de dezembro de dois mil e dezesseis, noite de quinta-feira na Ribeira.
Calor, cervejas e muitas expectativas sobre as conversas que estariam por vir.
Nas mesas espalhadas pelo Café Salão, grupos de pessoas me chamavam e comentavam sobre
a ousadia de construir uma Mesa Redonda sobre um tema político em pleno Festival Literário.
Era a semana do Festival Literário de Natal, edição 2016, promovido pela Prefeitura de
Natal, por meio da Fundação Capitania das Artes. Abria-se a segunda edição do Caravela
Conversas Literárias com a Mesa Redonda Temer e Trump: expoentes do Estado de
Exceção. Os componentes da mesa – professores Alex Galeno, como mediador, Cinara
Nahra e Pablo Capistrano – já estavam a postos para mergulharem na pauta mais revolvida
e mais recente do país. Professores, estudantes, artistas, cidadãos em geral esperavam
ouvir aquilo que, com certeza, já sabiam e que pouquíssimos meios de comunicação
tiveram a ousadia e a coragem de falar.

Com pouco mais de uma hora, o encerramento foi consumado pelo professor
Alex Galeno, como ele mesmo disse, com o “desejo de desempacotar a imaginação
e para o reencantamento na política”.
Toda a conversa foi gravada e agora se expõe nessa publicação digital editada pelo
Caravela Selo Cultural, dentro da Série Humanidades I, com acesso gratuito e com
o objetivo muito além de ser apenas mais um livro de uma editora independente, e sim
um registro do pensamento potiguar sobre o contexto político que o país atravessa
a duras penas. Historiar os importantes momentos da política do Brasil, resgatar
lembranças de um período conturbado e enquadrar na literatura os dias que se passam
e outros que não custam tardar se reúnem nesse livro homônimo ao tema em discussão
no último quinze de dezembro de dois mil e dezesseis.
Durante os três dias de evento – quinze, dezesseis e dezessete – o Café Salão Nalva
Melo foi ocupado, além da política, por apresentações musicais, espetáculos teatrais,
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lançamentos de livros, conversa com quadrinistas, exposição de arte e venda de livros e de
HQs acompanhados de drinks e várias experimentações gastronômicas.
Temos a plena certeza que o Caravela Conversas Literárias, organizado pelo Café Salão
Nalva Melo e pelo Caravela Selo Cultural, cumpriu os seus papéis de promotores do
pensamento crítico e da arte no seu sentido mais irrestrito e plural.
Para Alex Galeno, Cinara Nahra, Pablo Capistrano, Wisla Ferreira, Thiago Medeiros, Marina
Rabelo, Sílvia Sol, Leonardo Costa, Rodrigo Bico, Enio Cavalcante, Milena Azevedo,
AnaLu Medeiros, Betânia Lima, Cleudivan Jânio e Civone Medeiros, os nossos
agradecimentos pela acolhida humana.
Para Rockabilly Beer, Jornal Tribuna do Norte, Offset Gráfica e Editora, Cooperativa
Cultural Universitária, Fundação Capitania das Artes e Prefeitura de Natal, os nossos
agradecimentos pela parceria institucional.
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Para o leitor fica o desejo de uma excelente
leitura e que bons ventos voltem ao nosso litoral.

José Correia Torres Neto
Nalva Melo

[...]
É Zé Limeira pra prefeito eu vou votar
bota uma lei pra lascar
nem real e nem e nem cruzeiro
bota bosta por dinheiro
para ver povo enricar.

Se Zé Limeira Sambasse Maracatu
Mestre Ambrósio
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SOBRE OS AUTORES

A

lex Galeno é mestre em Ciências Sociais
pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – UFRN (1996) e doutor em Ciências
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo – PUC-SP (2002). É professor
associado da UFRN, lotado no Departamento
de Ciências Sociais, com participação em
ensino de graduação e pós-graduação,
pesquisa e extensão. Tem experiência nas
áreas de Sociologia e Comunicação, atuando
principalmente nos seguintes temas: política e
cibercultura, cultura e pensamento complexo,
literatura e sociedade.

C

inara Nahra, filósofa e escritora, nasceu
em Porto Alegre/RS, é torcedora do
Grêmio e vive em terras natalenses desde
1995, onde é professora do Departamento
de Filosofia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e leciona disciplinas na área
de Ética. Bacharel e mestre em filosofia e
doutora (PhD) em Filosofia na área de Ética,
Política e Políticas Públicas pela University of
Essex (Inglaterra). Foi pesquisadora visitante
da University of Manchester (Inglaterra) e é
autora de vários artigos na área de Ética
e Filosofia Política em revistas científicas do
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Brasil e do exterior. Autora de vários capítulos de livros na área de Filosofia e coautora de
livros como “Através da Lógica” (Editora Vozes) e “Body and Justice” (Cambridge Scholars
Publishing), bem como autora solo de livros como “Malditas Defesas Morais” (Editora
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EDUFRN e Cooperativa Cultural da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e “Uma Introdução à Filosofia Moral de Kant”
(EDUFRN). Luta pela volta do país à normalidade democrática e por eleições diretas já.
Acredita fortemente que um outro Brasil é possível.
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P

ablo Capistrano, escritor, dramaturgo
do grupo Carmin de Teatro, professor
de Filosofia e Direito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte – IFRN. Doutor em Literatura pela
UFRN. Autor de oito livros entre romances,
contos, crônicas e ensaios, hoje atua em um
projeto de pesquisa envolvendo as relações
entre Literatura, Filosofia e Política na obra
de Martin Heidegger, em colaboração com
a Universidade do Minho (UMINHO), em
Portugal. Escreve regulamente artigos em seu
site: www.pablocapistrano.com.br.
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B

oa noite a todos. É com alegria que aceitamos a mediação desta mesa de debates.
Obrigado a José Correia Torres Neto e a Nalva Melo pelo convite.

Gostaria de cumprimentar os presentes e os colegas aqui de mesa, esses dois filósofos.
Minha kantiana preferida, como gosto de dizer sempre, a Cinara Narha; o Pablo Capistrano,
que conheço primeiro pelos livros e por outras épocas de arte pela cidade, pelos textos de
jornais etc. e também da vida acadêmica. Então, é um prazer muito grande e espero que a
gente faça dessa noite um diálogo frutífero entre Filosofia, Literatura e Política.
Que os espíritos de Apolo e Dionísio nos habitem na reflexão sobre questões
contemporâneas esta noite. Então, é com prazer que eu gostaria de primeiramente
passar a palavra à kantiana Cinara Narha.
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TEMER E O ESTADO DE
EXCECÃO PÓS-MODERNO

P

'

ara falar de Estado de Exceção, vamos primeiro
falar de seu oposto, que é o Estado de Direito.

O que é o Estado de Direito?
É o estado que obedece ao que na Língua Inglesa chamamos de the rule of law (o domínio da lei).
O princípio do Estado de Direito pode ser expresso na máxima de Henry Bracton enunciada
entre 1220 e 1230, que nos diz: “Não é o rei que faz a lei, mas a lei que faz o rei”.
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O Estado de Direito pressupõe, entre outros:

a . proibição do uso arbitrário do poder
b . normas públicas claras e consistentes
amplamente publicizadas

c . existência de tribunais que julguem com

lisura e isenção, respeitando a legislação.

O que é o Estado de Excecão?
'

A princípio, suspensão temporária do Estado
de Direito em função de calamidade pública.
Mas, na prática, na maioria das vezes não é
assim; a suspensão dura por muito tempo,
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não é temporária, e a calamidade pública é um
pretexto para a usurpação do poder.
No Brasil, temos um exemplo de Estado
de Exceção: a Ditadura Militar, que, ao ser
promulgada em 1964, baixou o AI 5, acabando
com as liberdades civis, promulgou a
Constituição de 1967 e dissolveu o Congresso.
Antes de chegar ao Temer e ao nosso tempo vou
falar para vocês sobre as memórias que tenho
da Ditadura Militar de 1964, com aquilo que para
mim são as quatro figuras básicas daquele tempo
e que se repetem hoje, em forma diferente, naquilo
que chamo de Estado de Exceção pós-moderno.

16/

CINARA NAHRA

A maior dessas figuras é o desaparecimento
e a tortura (foram depois reconhecidos pela
Comissão da Verdade, instaurada em 2012,
434 mortos pela Ditadura Militar). Mas há
também as outras três figuras: a censura,
o cerceamento da liberdade, a cassação.

Primeira figura: censura
Quando falo de censura imediatamente me
vem à mente o filme “Laranja Mecânica”, do
Stanley Kubrick, lançado no Brasil em 1972
(mas que eu fui ver lá por 1978, quando não
tinha 18 anos ainda mas já passava por ter
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18 anos, já que nasci exatamente em 1964).
Para o filme ser liberado o censor impôs a
condição de colocar umas bolinhas pretas
que cobrissem o nu dos atores... mas o que
acontecia: os atores se moviam e a bolinha
não conseguia acompanhar completamente
a movimentação deles, então isso era uma
diversão à parte no cinema: as bolinhas
correndo atrás das partes íntimas dos atores
para cobri-las... bom, isso é a parte cômica,
mas na realidade a censura foi devastadora
para a literatura, para o cinema, para a música
e para a imprensa no Brasil.
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Em relação à literatura, sabe-se que em torno
de 140 livros foram proibidos via Serviço de
Censura de Diversões Públicas, entre eles dois
que continham capítulos do velho Fernando
Henrique Cardoso, aquele que pediu para ser
esquecido. Um deles organizado pelo José
Serra, denominado “América Latina: ensaios
de interpretação econômica”, e “A mulher na
construção do mundo futuro”, de Rose Marie
Muraro, o que mostra que discussões sobre a
liberação feminina nunca foram bem quistas
pelos Estados de Exceção.
Lembro-me dos jornais que tinham volta e
meia sua circulação do dia apreendida.
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Dos meus tios comentando sobre as matérias
escritas por jornalistas que eram proibidas
e, para preencher o espaço vazio no jornal,
eram colocadas coisas estúpidas no espaço,
como receitas de bolo. Lembro-me dos
jornais nanicos como “O Pasquim” e“Em
tempo”, que eram alvo da censura e que
tiveram suas sedes invadidas. Lembro-me
de Chico Buarque, que teve várias das suas
músicas e peças censuradas. Lembro-me da
minha satisfação de cantar “Apesar de você”
lembrando que “amanhã vai ser outro dia”,
uma música que tenho voltado a cantar
muito ultimamente.
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Segunda figura:
cerceamento
da liberdade
^^
e vigilancia
Guardo em mim as memórias de meus tios
comentando que se deveria ter muito cuidado
com o que se falava fora de casa, nos ônibus,
porque havia agentes do DOPS [Departamento
de Ordem Política e Social] controlando o
que se dizia para prender as pessoas. A mim
diziam que eu deveria cuidar o que falava na
escola porque era perigoso, e só deveríamos
comentar livremente sobre a situação política
do país em casa. Era isso, não se tinha
liberdade de expressão, de opinião...
e a vigilância estava sempre presente.
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Isso acontecia na infância e na adolescência
também. Quando fiz movimento estudantil,
estávamos permanentemente sob a vigilância
dos “ratos”, que eram as agentes do DOPS e
do DOI – CODI [Destacamento de Operações
de Informação – Centro de Operações de
Defesa Interna], agentes da Ditadura Militar
sempre infiltrados nas manifestações.

Terceira figura: cassacão

'

Lembro-me ainda pequena, lendo os jornais
(porque eu sempre li jornais desde que aprendi
a ler, aos 5 anos), da cassação de políticos do
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antigo MDB (Movimento Democrático Brasileiro,
que originou o PMDB – Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, mas que hoje não tem
praticamente nada a ver com ele), e a minha
curiosidade era sobre o que era cassação, o que
era exílio... meus tios sempre falavam:
“Ah, tem os cassados... Brizola foi cassado”...
na realidade, Brizola foi eleito deputado federal
em 1962 e foi cassado pelos militares em 1964;
só viria retornar ao Brasil em 1979, na anistia.
Depois, quando entrei na Filosofia, em 1985, na
UFRGS [Universidade Federal do Rio Grande do
Sul], tive a experiência da volta dos professores
que também estavam no exílio, como Ernildo
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Stein e Cirne e Lima. O Departamento de Filosofia
da UFRGS tinha sido desmontado pela ditadura e
os bons professores exilados; eles só começaram
a voltar no início dos anos 1980. Ainda convivi,
então, com os professores cassados que
retornavam para reconstruir o curso e aqueles
que tinham entrado pela porta dos fundos, pelas
mãos da Ditadura Militar, em concursos forjados
para colocar pessoas de confiança da Ditadura
que deveriam informá-la sobre os movimentos
subversivos como paga pelo seu emprego.
Cassados foram não só os filósofos, mas
também a própria Filosofia, banida do
currículo do Ensino Médio em 1971, tendo sido
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substituída em 1969 por Moral e Cívica, que
nada mais era do que aulas de propagação da
ideologia militar. E a Sociologia foi substituída
pela famigerada OSPB [Organização Social e
Política do Brasil]. A Filosofia só voltou a ser
obrigatória no Ensino Médio muito depois do
fim da Ditadura Militar, em 2008, e agora tem o
projeto do Temer, a MP [Medida Provisória] 746,
tirando novamente a obrigatoriedade dela e da
Sociologia. Estados de Exceção não gostam
muito de Filosofia e Sociologia. Por que será?
Bom, vamos pegar este mote para dar um pulo
para hoje, 2016, no governo Temer. Estamos
em um Estado de Exceção? Sim, estamos!
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Vamos ver agora como essas figuras –
censura, cerceamento da liberdade e cassação
– se repetem hoje, no que acontece aqui no
governo Temer. Porque elas se repetem, de
modo diferente, mas se repetem, em uma
versão que chamaria de versão pós-moderna
do Estado de Exceção.

Censura no governo Temer
Não tem? Tem sim! Mas não é preciso mais o
governo fazer; às vezes as próprias empresas
privadas o fazem. Exemplo: A ADURN
[Associação dos Docentes da Universidade

26/ C I N A R A

NAHRA

Federal do Rio Grande do Norte] foi colocar
vinhetas nas rádios aqui em Natal [RN], contra
a PEC 55, pagas, e uma delas se negou a
colocá-las. Ah, mas é empresa privada,
era o argumento. Só que empresa de
comunicação é concessão pública. As grandes
empresas de comunicação acham que são
as donas da comunicação, mas elas são uma
concessão do Estado!
As grandes empresas de comunicação não
são mais vítimas da censura; seria impensável
uma edição da Folha de São Paulo,
por exemplo, ser confiscada como acontecia
na Ditadura Militar (embora ainda se censure
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o que pode ser publicado sobre a esposa do
presidente). Mas agora são majoritariamente
as próprias empresas que fazem uma espécie
de censura com a divulgação seletiva da
informação. A Globonews trata o Sérgio Moro
como um herói e incentiva o povo a apoiá-lo,
ao mesmo tempo em que trata o Lula como
ladrão, sem julgamento, sem nada. A Globo já
julgou; por ela o Lula é corrupto.
Há também um outro fenômeno que ocorre
nas redes sociais, que aí transcende a
situação brasileira, é um fenômeno mundial,
que é uma espécie de censura às avessas,
uma censura que se dá por saturação
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em que proliferam informações falsas.
A Oxford Dictionaries1 definiu em 2016 o termo
“pós-verdade” (post-truth) e o escolheu como
termo do ano. Vejam o que é a pós-verdade:
Um adjetivo que se relaciona ou denota
circunstâncias nas quais fatos objetivos têm
menos influência em moldar a opinião pública
do que apelos à emoção e a crenças pessoais.

A pós-verdade vem sendo aplicada em
eleições como a de Trump, por exemplo,
quando se repetia que Obama era fundador
1 OXFORD dictionaries. Oxford: Oxford University Press, 2017.
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do estado islâmico. O Papa Francisco mesmo
foi vítima dessa estratégia, pois espalhou-se
que apoiava Donald Trump. Ele ficou tão
furioso que comparou aqueles que espalham
e consomem notícias falsas a pessoas que
consomem fezes (coprofagia)!
Mas vejam, essa é uma das características
da pós-verdade: repete-se uma mentira como
tática política e se acredita nela, mesmo que
os fatos mostrem que aquilo é uma mentira.
No fundo a pós-verdade é a expressão
máxima do que Joseph Goebbels, o ministro
da propaganda nazista, pregava, ao dizer que
“uma mentira repetida mil vezes se torna uma
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verdade”. Mas observem que agora, com o
Facebook, a mentira não é repetida mil vezes,
ela é repetida milhões de vezes – vejam então
o alcance e o potencial nefasto disso.
A proliferação de boatos no Facebook
é decisiva para que informações falsas
tenham alcance e legitimidade. Não tenham
dúvidas de que estas informações falsas,
esses boatos, foram cruciais para a eleição
do Trump, e eu acrescento também o
impeachment de Dilma.
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Cerceamento da liberdade
Os agentes do cerceamento da liberdade na
Ditadura Militar de 64 eram basicamente dois:
os militares e os aparelhos de repressão
policiais, como o DOPS. Hoje isto muda;
torna-se muito mais complexo compreender
quem são os agentes do Estado de Exceção,
mas certamente, infelizmente, alguns setores
do judiciário e do MP [Ministério Público]
estão entre eles. Gravações de um
ex-presidente da República que são feitas
por ordem judicial e divulgadas na mídia,
gravações da conversa pessoal da esposa
do ex-presidente divulgadas na mídia.
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Isso é uma invasão de privacidade descarada.
Condução coercitiva quando a pessoa não
tinha se negado a comparecer perante o juiz
anteriormente é uma clara violação à lei –
isso não é interpretação, isto é violação à lei.
Alguns dizem: “Ah, mas é bom, isso vai acabar
com a corrupção”. Será que vai?? E temos que
violar a lei e violar o Estado de Direito para
acabar com a corrupção? Os fins justificam
os meios, como diz Maquiavel? E quem
investiga a corrupção do Judiciário, que até
agora passou incólume neste processo?
Ou vocês acham que não há corrupção no
judiciário? Que tudo se resolve aposentando
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aqueles que cometeram violações óbvias
e pagando salários altíssimos de
aposentadoria a eles?
Pergunto-me: por que o medo de incluir o
abuso de autoridade nas medidas contra a
corrupção? Se tudo está sendo feito sem abuso
de autoridade, então não há por que ter medo
da lei, não? A resistência à inclusão do abuso
de autoridade nas medidas anticorrupção é a
confissão de que há abuso de autoridade...
Tenho estudado o pensamento de Sérgio
Moro e há um artigo científico dele de 2014
denominado “Considerações sobre a operação
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Mani Pulite”2, aquela operação feita na Itália
de 1992 a 1996, que anuncia o projeto do
que ele iria fazer no Brasil, e entre outras
pérolas ele afirma:
A presunção de inocência, no mais
das vezes invocada como óbice a
prisões pré-julgamento, não é absoluta,
constituindo apenas instrumento
pragmático destinado a prevenir a
prisão de inocentes.

2 MORO, Sergio. Considerações sobre a operação Mani Pulite.
R. CEJ, Brasília, n. 26, p. 56-62, jul./set. 2004. Disponível em:
<http://s.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf>.
Acesso em: 20 abr. 2017.

35/ C I N A R A

NAHRA

Aqui temos a defesa, pelo Moro, do rompimento
com o princípio da presunção de inocência,
um princípio que está na base do Estado de
Direito. Em 1215, na Magna Carta inglesa,
no seu artigo 28, Magna Carta que até hoje é
referência para os ingleses, está lá escrito que
nenhum homem vai ser preso sem o devido
julgamento. Vejam o que diz o artigo 5º,
inciso LVII da nossa Constituição Federal3:
Ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.
3 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
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Isso é a presunção de inocência. Como é
então que ela não é absoluta??
Penso que tudo isso que está sendo feito no
Brasil – descumprimento da presunção de
inocência, gravações de conversas pessoais
de ex-presidentes e de suas esposas que são
jogadas na mídia, condução coercitiva quando
não se cumprem as condições para isto –
tudo é um atentado às liberdades individuais,
cerceamento à liberdade. Isso é impensável
em um Estado de Direito, só é admissível em
um Estado de Exceção.
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Cassacão

'

Nossa presidente Dilma foi cassada, de um
modo diferente do que fizeram com Jango em
1964, porque aqui foi usado um instrumento
como o impeachment, previsto na nossa
legislação, mas foi uma cassação. Quem
acompanhou todo o processo, os votos dos
deputados na Câmara pela família, pelo pai, pela
mãe, percebeu que o motivo alegado para o
impeachment, que a presidente tinha atentado
contra a Lei Orçamentária, descumprindo o
artigo 85 da Constituição e dando então motivo
para o impeachment era um engodo, uma
farsa. Foi construída ali toda uma estratégia de
pós-verdade, ou seja, de mentira, para passar
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ao povo e justificar o que realmente estava
acontecendo: as elites brasileiras, que não
ganharam a eleição de 2014 no voto, queriam
a Dilma fora da presidência e fizeram então
desaparecer 54 milhões de votos. No Estado
de Exceção pós-moderno instaurado no
Brasil na Era Temer, desapareceram, como
num passe de mágica, 54 milhões de votos,
entre os quais o meu e muito provavelmente
o seu. Desapareceram os votos da maioria
do povo brasileiro, e levaram embora a nossa
democracia. E agora, junto com a nossa
democracia estão tentando destruir o Estado
brasileiro, mas sobre isso falarei em uma
próxima oportunidade. [Palmas].
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O

brigado, Cinara.
Passo imediatamente a palavra ao Pablo.
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E

ntão, boa noite, gente, queria agradecer
a José Correia Torres Neto, a Nalva
Melo pelo espaço. É um prazer estar aqui,
com Alex Galeno e Cinara Nahra. Cinara foi
minha professora no século passado, certo?
E eu estou muito contente de estar aqui a
reencontrando. Ela começou muito jovem.
[Risos]. E eu, na verdade, fazendo link com
o que Cinara colocou, lembro também do
período da Ditadura Militar, apesar de não ter
tantas memórias do período mais pesado,
porque eu nasci em 1974. Eu não peguei,
digamos assim, a barra pesada que foi o
começo dos anos 1970, que foi a parte mais
intensa da repressão. Mas, como a minha
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família tinha também muitos militantes do
PCB [Partido Comunista Brasileiro] na época,
do partidão, meus pais, meus tios, meio que
me acostumei a sentir a vibe. Mesmo criança
eu sentia a vibe do período e confesso que
não é algo muito agradável de lembrar. Isso eu
costumo sempre repetir para os meus alunos,
principalmente os adolescentes do Ensino
Médio, porque parece que as gerações vão se
sucedendo e a memória de alguns momentos
históricos vai ficando mais tênue, e aí você vai
tendendo, digamos assim, a retomar certas
ideias preconcebidas sobre o passado que
não são muito exatas. Então a gente precisa
estar sempre lembrando isso. E eu lembro,
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falando agora sobre a saída da Filosofia e
da Sociologia do Ensino Médio, que eu sou
de uma geração que não estudou Filosofia e
Sociologia no Secundário. Anderson [aponta
para alguém na plateia], que foi meu aluno e
hoje é aluno de Filosofia, já pegou a disciplina
de Filosofia no Ensino Médio e talvez as
próximas gerações não vão ter essa sorte.
Mas eu lembro que estudei Moral e Cívica,
e eu queria dizer a vocês aqui da absoluta
e completa inutilidade da Moral e Cívica.
A Moral e Cívica era uma disciplina fadada ao
fracasso. E eu lembro disso porque uma das
coisas mais impactantes que eu via nos livros
de Moral e Cívica, quando eu fazia o Ensino
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Fundamental, Primário na época – na verdade
é a única coisa que eu lembro, era uma página
que dizia assim: “Vícios”, aí tinha lá cigarro,
bebida, drogas ilícitas, e outra página tinha
“Virtudes”, aí tinha esporte, natação, sujeito
correndo. E eu lembro que foi uma aula inteira
a professora explicando o horror dos vícios.
Como era horrível aquilo, e como a gente devia
ter uma vida de práticas saudáveis e sermos
cidadãos cumpridores das regras sociais.
E eu lembro que eu fumei, bebi, usei drogas
ilícitas, e só estou começando a fazer
exercícios físicos agora por um imperativo
biológico inarredável, que me manda depois
dos 40 fazer alguma atividade física para
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não cair, para adiar a decadência física um
pouco mais [risos]. Então tem que fazer
atividade física. Veja, assim, para mim foi inútil,
absolutamente inútil, Moral e Cívica. E OSPB?
Pior ainda, porque OSPB era para você decorar
as flâmulas da República, os hinos, algo do
tipo. Eu não lembro muito bem, zerou.
É uma inutilidade absoluta. Mas isso mostra
um pouco o que era aquele ambiente. E é muito
importante a gente tomar a lembrança desse
ambiente porque nós vivemos um período que
eu considero muito complexo e ao mesmo tempo
muito instigante. Tem uma frase do “camarada
Mao”, Mao Tsé-Tung, que dizia o seguinte:
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Há uma profunda desordem sob o céu.
A situação é excelente.

Essa era a frase. “Há uma profunda desordem
sob o céu, a situação é excelente”, então, há
uma profunda desordem sob o céu mundial.
E a situação é excelente. Mas ela pode ficar
horrível, porque quando a situação é instável,
ela abre espaço para possibilidades.
Então essa profunda desordem em que
o capitalismo desse período da segunda
década do século XXI caiu ao mesmo tempo
abre uma oportunidade e uma ameaça.
Porque toda oportunidade carrega em si
também a potencialidade de uma ameaça.
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Toda possibilidade de mudança carrega
também em si o risco do retrocesso.
Isso faz parte dos momentos de instabilidade.
E eu acho que nós estamos vivendo
particularmente o momento de instabilidade
no qual a ação que nós tomarmos no presente
define, de certa maneira, os encaminhamentos
do futuro de uma forma muito mais intensa
do que talvez em outros períodos da história
recente. E aí eu queria falar um pouquinho
para vocês, para tentar passar a minha
impressão do motivo pelo qual nós estamos
vivendo essa profunda desordem, dizer da
minha sensação do porquê que existe essa
possibilidade e do porquê que existe esse
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risco do retrocesso. E, para isso, eu queria
voltar um pouquinho à minha adolescência,
a mais ou menos o ano de 1989, quando
eu tinha 15 anos e morava aqui no Centro
da cidade. Na época a gente assistiu pela
televisão a queda do muro de Berlin.
Então assim, muitos de vocês não lembram,
não viram ao vivo, mas a gente presenciou
a queda do muro de Berlim, e para a minha
família, que era uma família de militantes
do Partido Comunista, aquilo foi bastante
impactante. Foi assim, um momento de
muita angústia e ao mesmo tempo de
transformação. Quando o socialismo real
colapsou, ou melhor, o socialismo realmente
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existente colapsou, a impressão que se teve
– e os anos 1990 trouxeram isso, quem era
jovem nos anos 1990 lembra disso – era de
que a história tinha acabado. Então essa era
a ideia de que se vendia na época: a história
acabou. O socialismo realmente existente
destruiu-se, não funcionou, deu errado.
O capitalismo liberal se tornou hegemônico,
e ele é agora a única maneira, a única forma
de sociedade e nós vamos ter que lidar com
isso. Esse sentimento gerou na esquerda um
efeito que hoje, na minha opinião, percebo
como extremamente danoso e que contribuiu
um pouco para essa situação que nós
vivemos. Então, esse sentimento proporcionou
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a sensação de que o papel da esquerda era
fazer um capitalismo com face humana,
porque realmente não daria, não seria possível
outro mundo. A realidade era essa mesmo,
era isso aí. Quem ganhou a batalha foi Reagan
e Thatcher, e o que a gente tem que fazer é
diminuir o impacto desse modelo neoliberal e
viver. Está posto, a situação é essa.
Então assim, houve uma capitulação da
esquerda global a esse discurso. E um
exemplo dessa capitulação foi aquilo que
aconteceu no finalzinho dos anos 1990, na
Inglaterra, com o governo Tony Blair. Um autor
que eu uso para me referendar nessa leitura,
que é o Slavoj Žižek, que eu ando lendo um
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bocado, comenta uma coisa curiosa. Ele diz o
seguinte: quem consolidou o neoliberalismo
na Inglaterra não foi Margareth Tatcher, quem
consolidou o neoliberalismo na Inglaterra
foi Tony Blair, porque quando Tony Blair
assumiu, junto com o Partido Trabalhista, ele
não mudou a pilastra estrutural que Tatcher
tinha colocado. Isso fez com que a esquerda
dissesse “é, realmente, é isso mesmo”, e de
certa maneira, até 2008 não havia no cenário
global sinal, a não ser os economistas muito
espertos ou inteligentes que conseguiam
perceber aquelas firulas econômicas, de que
o capitalismo iria entrar na crise que entrou.
Não havia uma ideia de que vamos entrar
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numa grande crise, vai estourar tudo.
Quando a crise veio em 2008, a esquerda
foi pega no contrapé porque a crise de 2008
produziu um mal-estar que já estava contido
como potência dentro do capitalismo, e que
não pode ser resolvido pelo capitalismo,
porque o capitalismo se alimenta desse
mal-estar. Faz parte do modelo se alimentar
desse mal-estar.
A crise de 2008 desempacotou isso,
globalmente. Não foi apenas nos Estados
Unidos, não foi apenas na Europa, foi global.
E a gente viu, na virada da década, uma onda
se espalhando pelo globo. A gente teve o
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Ocuppy Wall Street, a gente teve o M15,
a gente teve a Primavera Árabe, movimentos
no Chile, na Turquia, lá na praça Taksin, no
Brasil, na Ucrânia, isso que nós presenciamos
na virada da década foi um movimento global
que se espalhou por todo o planeta.
Nesse momento, surgia a necessidade de a
esquerda relembrar aquilo que Lênin tinha
escrito em 17 chamado “Teses de Abril”.
Em 17, no meio de toda a crise que estava
ocorrendo na Rússia, Lênin escreveu algo do
tipo: precisamos fazer a pergunta “o que
acontecerá se nós não agirmos agora?”.
Então, a pergunta que a esquerda deveria ter
feito era essa: o que não acontecerá se nós
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não agirmos agora? Se nós não atuarmos
nesse momento, ou seja, a gente precisava ter
uma perspectiva de dizer “o que é que vai
acontecer se a gente não agir nesse
momento?”. E, de certa maneira, a minha
leitura é que a esquerda global não conseguiu,
naquele momento em que houve esse estouro,
capitalizar o mal-estar, essa náusea global, e
traduzir isso num discurso que fizesse com
que aquelas pessoas que foram para a rua
pudessem exigir uma mudança estrutural no
modelo para um caminho mais progressista.
E esse vácuo que foi deixado por essa
dificuldade da esquerda global assumir o
protagonismo da rua, que no Brasil
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manifestou-se em 13, abriu espaço para que
justamente essas forças que geraram Temer
e Trump crescessem. Na verdade, eu digo
“Temer” entre aspas, porque na minha ideia,
hoje você tem dois grandes representantes
que estão disputando o espaço para
capitalizarem essa figura do Estado de
Exceção. Que não é nem o Temer, porque o
Temer é tão medíocre que não tem condições
de capitalizar isso. Ele é absolutamente inócuo
para assumir isso, ele está lá porque foi o jeito.
Como dizem, “não tem tu, vai tu mesmo”.
Não tem tu? É o vice, vai tu, certo? Mas ele
está esquentando a cadeira, porque na
verdade hoje as duas figuras que cristalizam
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esse espírito, e que de certa maneira
congregam isso, são o juiz Moro e o capitão
Bolsonaro. Eles são as figuras que, de certa
maneira, congregam esse espírito. Nesse caso
o Brasil tem uma sorte, eu acho... é que o
Bolsonaro é um sujeito profundamente
caricato. Tá certo... mas o Trump também é.
Também! É um sujeito profundamente
caricato, só que o Trump é rico, bilionário.
Então é mais fácil para um caricato bilionário
comprar o sistema para se eleger. Esse é o fio
de esperança que a gente ainda tem.
Mas Sérgio Moro não. Moro é um sujeito
perfeito para capitalizar esse discurso da
direita que, de certa maneira, navegou nessa
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insatisfação. Então, na medida em que você
tem uma náusea profunda causada por uma
crise estrutural do modelo capitalista, você
não tem um campo de esquerda capaz de
articular um contradiscurso que congregue
a massa, e traga a massa para o seu lado;
cria-se um vácuo no qual prospera o outro
extremo. E aí a gente precisa lembrar da frase
do Walter Benjamin, que costumava dizer
“todo fascismo é sintoma de uma revolução
que fracassou”. Todo fascismo é sintoma
de uma revolução que fracassou na medida
em que você não consegue dar a essa
comunidade a capacidade de articular a sua
náusea no sentido de uma ação progressista,
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de transformação real. Esse espaço vazio vai
ser ocupado por essas forças fascistas. E aí
eu não concordo muito em dizer, por exemplo,
que surgiu uma nova direita. Não existe nova
direita. Essa direita é velha, ela é a mesma
direita que sempre existiu no Brasil. O que
acontece é que esse espaço vazio, deixado
pela crise e pela incapacidade de um campo
chamado “progressista”, em propor uma
alternativa ao modelo, abriu o espaço para que
essa velha direita aparecesse como nova. E ela
então ganhou, digamos, uma conotação de
nova, e assumiu um protagonismo político no
Brasil que fazia muito tempo que a gente não
via. E isso causou um sentimento de medo,
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de susto, até. A gente ficou meio paralisado
com isso. No caso dos Estados Unidos é uma
coisa muito semelhante, e aí é importante a
gente compreender... sim, voltando a Moro.
Então, Moro ele é mais representativo disso,
porque ele tem algumas características
significativas. Primeiro: meu pai, que é
psiquiatra, ele tem 43 anos de clínica.
Você imagina, ele é psiquiatra há 43 anos.
Quando eu nasci, ele estava se formando e
começando a clinicar. Eu, inclusive, digo
sempre que sou o caso clínico de maior
sucesso dele. Ele conseguiu me manter assim,
aparentemente normal, para poder estar aqui
[risos]. Inclusive, foi uma luta muito grande.
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Bem, como eu ia dizendo, meu pai um dia
olhou para um livro que tem Sérgio Moro na
capa, daí me perguntou: “Qual o diagnóstico?”.
Eu olhei, olhei, porque ele está tão acostumado
a tratar com isso que quando a pessoa chega
no consultório, às vezes ele diz que só pelo
rosto ele já consegue o diagnóstico. Então eu
disse: “Não sei, pai. Qual o diagnóstico?”.
Ele, na bucha, disse: “esquizofrenia paranoide”.
[risos]. Típico. Ele está o tempo inteiro vendo
e ouvindo “Lula, Lula, Lula, Lula, Lula” [risos].
“Lula tá aqui, Lula tá ali”. É aquela
característica típica do surto paranoide.
Mas ao mesmo tempo ele tem uma fita de
bom moço. Ele é um cara elegante, ele fala
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bem, ele é um sujeito articulado. Então?
Ele é um candidato perfeito para ocupar esse
espaço. Mas nos Estados Unidos a coisa
correu de uma maneira um pouco diferente,
porque nos Estados Unidos o que você tem é
uma situação na qual uma classe média que
durante muito tempo foi profundamente
hegemônica na política norte-americana e que
teve a sua qualidade de vida esfarelada com a
crise dos últimos anos desmontou seu apoio
ideológico ao sistema liberal. Para você ter
uma ideia, alguns dados que eu vi, não tenho
fontes econômicas exatas, mas que li em
artigos do Le Monde Diplomatique, não tenho
de cabeça o nome dos economistas, mas eles
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estabelecem que, em média, o salário
norte-americano caiu quase 10 pontos
percentuais nos últimos anos, a média salarial
de valor econômico. Você já tem 25 milhões
de pobres nos Estados Unidos; pela primeira
vez desde a década de 1930, nos Estados
Unidos, você tem uma situação na qual a
população de classe média é menos da
metade da população do país. Então essa
massa que empobreceu, que geralmente é
identificada como red neck, que é o pescoço
vermelho, que é o branco pobre, que algumas
pessoas chamam pejorativamente – a elite de
Wall Street – chama de white trash, lixo
branco, eles estão passando por um profundo
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sentimento de descrença e náusea com
o sistema norte-americano. E esse público
está sendo disputado nos Estados Unidos.
Foi disputado entre Bernie Sanders e Donald
Trump. Houve uma disputa por esse público.
O que ocorreu é que Sanders foi boicotado
pela elite do partido democrata. Ele não
conseguiu propor a candidatura dele, e a
Hillary acabou se tornando uma figura que
representava toda essa elite liberal da
globalização, que a massa da população
norte-americana identifica como a fonte das
suas angústias e dos seus sofrimentos.
Então, na verdade eu digo sempre: Trump não
venceu a eleição, Hillary perdeu a eleição.
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Muita gente votou em Trump para não votar
em Hillary, como muita gente votou em Hillary
para não votar em Trump, mas, no final,
Hillary era a candidata perfeita para perder
porque ela era quem melhor representava a
elite liberal. Então, nesse processo a gente
precisa compreender para entender o
fenômeno do fascismo, que o fascismo
prospera no momento de crise econômica.
Na verdade, a crise econômica abre espaço
tanto para prosperar esse discurso autoritário,
quanto para prosperar um discurso de
revolução, porque você tem uma situação na
qual o momento não mais satisfaz. Então nós
vivemos esse momento de crise. E aí é um
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momento muito complicado. Cinara fez a
relação com 64, eu poderia fazer a relação
com a República de Weimar. Antes da
ascensão do nazismo. Nós vivemos um
momento muito complicado, porque eu não sei
se vocês sabem, mas quando a crise de 29
estourou, os economistas e os políticos lá da
República de Weimar resolveram, de acordo
com Luiz Gonzaga Belluzo, eles resolveram
implantar um sistema de ajuste fiscal.
Ajuste fiscal, austeridade, contenção de gasto
público. Para quê? Para poder fazer com que o
mercado recobrasse a confiança na economia
e os burgueses alemães voltassem a investir
dinheiro, para a economia alemã voltar a crescer.
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Então eles utilizaram uma metodologia muito
semelhante à metodologia que está se
vendendo hoje aqui no Brasil. E o que é que
aconteceu na República de Weimar, segundo
Luiz Gonzaga Belluzo? Eu vou dizer “segundo”
porque eu não sou economista. Eu só escuto
economia para me defender dos economistas.
Porque foi uma dica dele (Belluzo) também:
“estude economia para se defender das
mentiras que os economistas contam para
você”. Então, depois que eles implantaram esse
regime de metas de contenção fiscal, o
desemprego na Alemanha, na população jovem,
chegou a quase 40%. Veja, 40% de desemprego!
As pessoas comiam cachorro na rua, para
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poder não morrer de fome. Então, quando Hitler
assumiu o poder na Alemanha, a gente pensa:
“gente, como é que pode Hitler assumir o
poder? Como é que a Alemanha deixou Hitler
assumir o poder?”. Hitler assumiu o poder e
implantou um sistema keynesiano, com Estado
forte protegendo a população, resolvendo o
problema da crise econômica. O alemão ficou
louco. Você estava com desemprego de 40 e
tantos por cento, comendo cachorro na rua,
de repente um sujeito bota a economia para
crescer, arruma um emprego para você, faz o
Estado voltar a intervir, coloca escola de novo,
como é que você não vai adorar um sujeito
desses? Estão compreendendo isso?
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Então, o cenário que nós nos encontramos,
daqui para a frente, é um cenário
extremamente desafiador, porque muito
provavelmente a crise econômica vai piorar,
provavelmente vai piorar, eu não consigo
compreender como ela vai melhorar, mas
talvez ela piore mais ainda um pouco, pelo
menos até 18. Até mesmo quem defende as
medidas do governo já está dizendo que se
houver um retorno do crescimento, vai haver
uma demora, vai haver mais desemprego, e o
cenário para um discurso totalitário,
autoritário de exceção, está posto no país.
Eu brinco muito dizendo o seguinte: o que
falta, ainda, é um ditador. A gente não tem
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ainda o ditador. A gente tem os candidatos a
ditador, eles estão aí. Mas a gente não sabe
como as forças históricas vão se montar para
isso se desdobrar daqui para a frente. Falta
essa figura, mas, se ela aparecer, nós vamos
ter um apoio muito grande de um certo setor
da população. Por isso que o ano de 2017 é
tão crucial para a gente, eu digo que o ano de
2017 é o ano em que essa população
empobrecida, sem direitos sociais, perdendo
emprego, vendo tudo que tinham conquistado
nos anos anteriores ir por água abaixo, ela vai
ser disputada por dois projetos políticos.
Um projeto conservador de matriz
protofascista e um projeto progressista que

69/

PABLO CAPISTRANO

ainda não deu as caras. Esse é o que é grave, a
gente ainda não está vendo como esse projeto
vai... isso é o problema maior... que projeto é
esse? Que projeto é esse que precisa estar na
rua para disputar essa população? Porque se
esse projeto progressista não tiver na rua para
disputar essa população, essa população vai
migrar para o outro lado, e os filósofos, eu digo
isso como filósofo, nós estamos fodidos,
fodidos! Meu passaporte já está lá, do lado da
cama, porque a situação vai ser muito difícil
para um certo setor da população, e nós
estamos nele. Então assim, sociólogos também
[Falando para Alex]. Os sociólogos e os
filósofos estão fodidos [risos].
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Então estamos falando em causa própria, está
bom. Então assim, o cenário se monta neste
sentido, por isso que eu acho que o momento
exige uma reflexão para que a gente consiga
ultrapassar o “Fora Temer”. Esse é o momento
atual. Nós não podemos mais ficar no “Fora
Temer”, o “Fora Temer” já deu, Temer já está
fora. Ele está lá só ocupando espaço e boiando
como um espantalho. Ele vai... a gente precisa
ir além do Fora Temer, a gente precisa construir
um... “Bota Quem?” Então? Como construir
isso? Isso é importante. Por quê? Porque se
nós não tivermos um consenso mínimo sobre
essa situação, a disputa em 2017 vai ser muito
desfavorável, e isso vai gerar efeitos muito
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complicados para 2018, certo? Basicamente
esse é o cenário. Não é um cenário auspicioso,
não tenho uma boa notícia, do tipo “ai, que
ótimo!” e tal. Eu vejo como é muito complicada
a situação conjuntural, mas assim, eu lembro
muito de Maiakovski nessa hora. Tem um
poeminha do Vladimir Maiakovski, um poeta
russo. Ele escreveu um poema chamado
“A plenos pulmões”, que fez inicialmente para
– tem um tradução do Haroldo de Campos
muito bonita – um jovem poeta russo chamado
Serguei Iessienin. Serguei Iessienin era um
poeta meio simbolista e tal, expressionista,
boêmio, que vivia na Rússia da revolução, e que
se suicidou. Ele se suicidou e fez um verso de
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suicídio. E ele era um poeta que Maiakovski
tinha disputas estéticas. Maiakovski era de
uma vanguarda formalista, revolucionária.
Mas ele fez um poema para o suicídio de
Iessienin, lamentando o suicídio de Iessienin.
E o curioso é que depois o próprio Maiakovski
se suicidou também, ele mesmo foi um suicida.
Mas os últimos versos do poema são muito
bonitos e eu acho que eles sintetizam bem
aquilo que a gente precisa ter em mente no
momento de hoje. Ele fala assim: “para o júbilo,
o planeta está imaturo. É preciso arrancar
alegria lá do futuro. Morrer, nessa vida, não é
difícil. O difícil é a vida e seu ofício”.
É isso, obrigado. [Palmas].

O REFUGIADO É ALGUÉM
FORCADO A DEIXAR
'

SEU PAÍS EM BUSCA
DE PROTECÃO EM RAZÃO
DE PERSEGUICÕES
'

E GRAVE VIOLACÃO
'

DOS DIREITOS HUMANOS
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ergunto ao nosso soberano, José Correia Torres Neto [risos],
que tempo nós temos para o debate, para poder administrá-lo aqui
e depois passarmos para a poética da noite. Dez a quinze minutos.
Significa dizer que podemos abrir uma fala ou duas para uma conversa com a plateia.
Mas antes eu queria expor um ponto de vista e, em seguida, tecer comentários a partir das
exposições de Cinara e Pablo.
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O ponto de vista é sobre a ameaça do Estado de Exceção. “Não sabemos o que passa.
E é isso que se passa”. Ortega y Gasset. A frase do filósofo expõe a radicalidade do
presente. Tempos difíceis e, ao mesmo tempo, de oportunidades.
O Estado de Exceção como narrativa política e jurídica é uma realidade na vida de todos nós
e Temer e Trump são expoentes da mesma. Estamos lançados naquilo que Giorgio Agamben
denominou de “vida nua”. Isto é, como o homo sacer, estamos desprovidos de direitos sociais
e de liberdades individuais. Nesse sentido, há um tribunal de exceção que se legitima na
legalidade e por uma narrativa autoritária que reúne adeptos no mundo inteiro.
A democracia como regime que nos prometeu a igualdade e o reconhecimento das
diferenças se esvai. O medo – como advertiu Hobbes – é retomado na esfera política e,
por isso, a maioria tenha preferido negociar sua liberdade por uma retórica da segurança,
advinda dos discursos histriônicos à la Trump, Doria ou Bolsonaro. Querem um soberano
autoritário que faça do seu corpo aquilo que contém ou representa melhor a sociedade.
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O debate ideológico ficará cada vez mais forte e teremos de rever métodos e práticas.
A dimensão moral, quando substitui a política, vira uma tragédia fundamentalista, pois
cada ator social se fecha em sua mônada corporativa e deseja eliminar simbolicamente os
interesses do outro. O diálogo se encerra e se instala o ódio moral como argumento.
Assistimos a espetáculos e histerias de seguidores fanáticos ou de extremistas tais como
os do juiz Moro, que já foi chamado de um novo Savonarola. A questão que se coloca:
“como curar um fanático”? Se concordamos com o escritor Amós Oz, a primeira coisa que
um fanático quer atingir é a imaginação, já que é com ela que mobilizamos o pensamento
e somos capazes de percepções amplas e plurais diante do mundo. O exemplo disso é o
discurso daqueles que defendem o projeto da Escola sem Partido e seus moralismos e
conteúdos ideológicos acríticos. Além de contribuir para a instauração de normas jurídicas
que legitimam os discursos de perseguição aos educadores. Querem deslegitimá-los perante
alunos e sociedade, instituindo a punição e o medo como métodos sobre docentes.
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Eliminar um educador é, certamente, contribuir para a morte da imaginação, como querem
os fanáticos. Para que o educador? Para aquilo que se perguntou Hölderlin sobre os poetas
em tempos indigentes. Serve para contribuir com a magia dos livros e apresentar mundos
de “cidades esplêndidas” (Rimbaud).
Numa tentativa de sistematizar as falas de Cinara e Pablo, eu diria o seguinte: nós temos,
de alguma maneira, dois momentos. O primeiro é o Estado de Exceção pelo seu aspecto
jurídico, no aspecto do capital, e no aspecto midiático. No midiático poderíamos pensar,
talvez, numa espécie de uma hiper-realidade que cria a pós-verdade; no jurídico, que
cria uma espécie de soberano, de novo tipo, galã, celebridade, uma espécie de Trump ou
João Dória, isto é, um não político arrumadinho para o Brasil; e uma ditadura, de alguma
maneira, quando o Estado de Exceção se baseia de forma ortodoxa pela lógica do capital.
De uma certa maneira uma lógica sem corpo, como tivemos na Ditadura Militar, em que
identificávamos objetivamente que corpo teríamos que caçar, matar ou expulsar do país.
E o outro momento trata-se de nos perguntarmos sobre qual narrativa podemos criar
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para arrancar a alegria ao futuro, como queria o Maiakovski. Parece que essa é uma
questão fundamental para nós.
E a última questão antes de passarmos ao debate. Quando eu vinha para cá, eu vim
pensando numa imagem literária. Talvez seja um dilema – Pablo falou das “Teses de Abril”,
do Lênin – para a gente pensar nas Teses de outubro de 2017/2018. Quer dizer, como
arrancar essa alegria ao futuro? Talvez seja um dilema particularmente entre o personagem
Bartebly, de Melville, quando desejou o nada de vontade, que não é uma vontade de nada.
O nada de vontade é aquilo que eu não quero me engajar naquilo que não já não serve
mais: os partidos tradicionais, aquela retórica autoritária e hierárquica. Mas eu tenho
vontade de mudar, eu quero um outro futuro, eu preciso de uma alegria. Afinal de contas,
tememos 20 anos de congelamento de salário nesse país. A PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) foi aprovada. Nós estamos aí falando de uma reforma da Previdência, que
não está prometendo nada de alegria ao futuro para essa geração. Então eu acho que essa
é a juventude Bartebly, que está presente nas redes sociais da internet, no campo estético,
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na poesia e querendo mexer e construir outras cidades. Há outro dilema, que eu acho que é
o dilema mais forte. O dilema da pobreza. Neste particular, lembraria o personagem de Jean
Valjean, dos “Miseráveis” de Valter Hugo, na medida em que a pobreza vai ficar fora de uma
agenda do país e da luta política diretamente. Então acho que nós temos, e aí a dificuldade,
quer dizer, não é mais Lula. O Lula ainda representa o Jean Valjean da política?
Essa juventude Bartleby talvez não identifique mais esse corpo de um novo soberano,
de uma nova liderança. Então acho que talvez seja um grande desafio para a gente
pensar como é que identifica esse novo corpo, digamos assim, que expressa uma outra
utopia, talvez até de uma pós-democracia – eu tenho discutido essa ideia, não dá para a
gente aprofundar aqui hoje, não que eu queira a ditadura, não é isso. Mas a democracia
meramente formal e representativa também se esgota, com esse exemplo do golpe da
Dilma. Nós temos que pensar, não fora da democracia, porque a pluralidade e a diferença
são fundamentais, mas numa outra experiência de democracia.
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pós esse breve resumo das exposições de Cinara e Pablo,
eu queria abrir para os Barteblies e Valjeans da noite.
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oa noite. Maravilhosas as intervenções, as reflexões. Eu fico me perguntando, e queria
saber a opinião de vocês, o que que a gente faz para ultrapassar a militância de
Facebook, de Twitter, de hashtags, porque eu acho que ela é importante, mas de alguma
maneira a gente tem que sair, da bunda na cadeira, e dessa letargia do celular, de estar o
tempo inteiro colocando as coisas no mundo virtual, e ir para a rua mesmo, porque eu acho
que é o momento da gente ir para a rua, da gente se mobilizar. O que que falta para a gente
conseguir se mobilizar, na opinião de vocês?
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u gostaria de complementar ainda essa sua reflexão, nessa questão da falta de
militância, e aí automaticamente eu penso que a gente tem que ir para a rua, e eu
vejo, por exemplo, uma mobilização importante para qualquer trabalhador, que é a greve,
hoje sendo negada. Então eu trabalho numa instituição pública que nega a greve, quem é
grevista; quem resolve “grevar”, na maioria das vezes, é tido como vagabundo, né?
Então eu também coloco essa reflexão. Até que ponto a gente, enquanto trabalhador,
enquanto classe trabalhadora, tem passado por toda essa turbulência que nós vivemos
hoje no mundo, e uma forma de resistir enquanto trabalhador, e um direito que nós temos,
que é a greve, nós mesmos, enquanto trabalhadores, estamos passando por essa crise.
Vocês identificam essa crise? E de que forma que vocês percebem isso?
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ntão pronto. Eu identifico esse mesmo problema, tem também essa, porque o pessoal fica ali
na rede social... primeira coisa, só um detalhe: eu sou extremamente crítica, de redes sociais,
porque rede social hoje, basicamente, significa Facebook. E eu acho que a gente tem que ter
um discurso muito crítico em relação ao Facebook, a gente não pode esquecer que o Facebook
é uma empresa privada multinacional, é uma das maiores multinacionais do mundo, atualmente,
e a hora – exatamente! – e a hora que o Mark Zuckerberg quiser acabar com o perfil de qualquer
um de vocês – porque eu não tenho Facebook, ele acaba. Então eu acho muito perigoso a gente
concentrar toda essa luta nessa coisa do Facebook. É só um alerta. Bom, em segundo lugar,
eu acho que sim, ir às ruas, eu acho que essa é uma das coisas. Eu acho que a outra questão
é o projeto, né, o Pablo estava falando pra gente da construção de um projeto, que a gente tem
que realmente construir com as esquerdas unificadas, não mais apenas um projeto de PT
[Partido dos Trabalhadores] como foi até agora, mas um projeto das esquerdas, um projeto
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alternativo, e isso envolve realmente uma nova postura das esquerdas, porque a gente vai ter
que se reunir, a gente vai conversar, vai ter que conversar com o PSOL [Partido Socialismo
e Liberdade], com o PC do B [Partido Comunista do Brasil], com o PDT [Partido Democrata
Trabalhista], e fazer uma frente efetivamente de esquerda, mas acho que tem uma coisa
que está muito óbvia pra mim, que vai concentrar todo esse projeto, que é a eleição do Lula,
que é a tentativa da eleição do Lula. Eu acho que basicamente o futuro, pelo menos o futuro
imediato, como eu estou vendo, é a gente centrar no projeto do Lula. E a direita sabe disso,
a direita sabe que a gente vai tentar isso, a direita sabe o quanto é forte, e é por isso
que eles querem de toda maneira acabar com isso e tornar o Lula inelegível. Em relação à
questão da greve, olha, talvez o que eu vá dizer não te agrade muito, mas enfim. Eu acho que
a greve, gente, a gente tem que repensar o instrumento de greve, sabe? Eu acho que isso já...
eu acho que adianta em algumas situações. Mas a greve está tão desgastada ultimamente,
eu acho que a gente tem que começar a repensar. Lá na UFRN eu até brinquei com meus alunos,
porque eles fizeram greve, e aí ficou aquela desmobilização geral depois da greve, aí eu pedium
trabalho de compensação, porque quando a gente faz greve, tem que compensar. Pedi um
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trabalho, aí eu vi lá: só uma pessoa tinha feito o trabalho. Aí eu digo “ah, isso não é possível”,
aí eu escrevi lá no SIGAA [Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas], que é o nosso
sistema, aí eu disse: “olha, gente, vamos fazer o seguinte. Agora, eu proponho aqui que a gente
faça uma everg, vocês sabem o que é uma everg? É uma greve ao contrário”. Vamos fazer uma
mobilização, alguma coisa, vamos pegar o pessoal que está pensando na universidade, sabe,
as pessoas que estão ali na Filosofia, na Sociologia... como é que a gente pode contribuir com o
nosso conhecimento para mudar essa situação, entende? Porque o que que eles querem fazer?
Eles querem dizer que Ciências Humanas não servem para nada. Esse é o discurso. Por que que
estão tirando Filosofia, Sociologia? “Ah, porque Ciências Humanas não servem pra nada”. É só
tecnologia, engenharia, engenharia, engenharia. Então a gente tem que ter o contradiscurso,
e o contradiscurso, na realidade, pressupõe também uma contraprática. Então vamos começar
a pensar em ações que sejam efetivas e que mostrem a enorme importância, a fundamental
importância das Ciências Humanas. As Ciências Exatas são importantes também? São, claro que
são. Mas a gente não pode mais entrar nesse discurso de uma contra a outra. Que é o discurso
tecnicista, tecnocrático, que na realidade é um discurso do Rogério Marinho, em última instância.
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P

ois é! [Fala para a moça da plateia que fez a pergunta] Essa é uma angústia grande que
a gente tem. Em relação a como se libertar do Facebook, até porque o Facebook tem
um algoritmo, e esse algoritmo cria uma bolha. Na verdade, essa é a questão fundamental:
o Facebook dá à gente – por isso que eu digo: Twitter, pessoal, Twitter! – a impressão de
que você está conversando com as pessoas, mas na verdade você está conversando com
você mesmo. Porque você está clicando e vendo aquilo que você gostaria de ver – ou pelo
menos o que o algoritmo pensa que você gostaria de ver –, então isso vai criando meio que
uma sensação de que o discurso é aquele círculo, e a rua não. A rua tem uma característica
totalmente diferente, porque a rua tem tudo. Eu lembro que em 2013, quando estava no
meio daquela loucura toda de junho, aquela situação maluca, eu entrei em contato com
um amigo meu no Rio, François Fonseca. Ele estava lá, e aí eu perguntei a ele: “cara, que
que está acontecendo aí, como é que está?” e tal, aí ele me sintetizou da seguinte maneira:
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“olha, é o seguinte, eu estou indo em todas as manifestações aqui, e o que eu estou vendo
é que você tem de um lado o pessoal tradicional que estava na luta já há muito tempo, os
partidos de esquerda, os grupos, os movimentos sociais, estão ali. Do outro lado tem uma
galera pedindo intervenção militar, um bocado de fascista. E no meio tem um gigantesco
Twitter analógico”. Ele usou essa expressão, “um gigantesco Twitter analógico”, cada um
com uma placa. Esse gigantesco Twitter analógico eu acho que não se repetirá tão cedo.
A oportunidade daquela... daquele momento ali passou, aquilo lá, a gente perdeu. O que
ocorreu posteriormente a 13 foi que a rua foi fraturada. A mídia, a estrutura ideológica
conseguiu quebrar 2013. Porque 2013, eu digo isso assim porque eu conheço alguns
políticos tradicionais devido à história da minha família, e eu lembro que em 13, quando
estava no auge daquela loucura toda, eu cheguei pra meu pai e perguntei “E aí, pai? E agora?
E os políticos? E o pessoal, como é que está?”. Aí ele olhou assim e disse: “Meu filho, está
todo mundo calado. Está todo mundo encostado na parede, ninguém se mexe. Estão com a
respiração presa”. Por quê? Porque realmente o pessoal ficou com o “cu na mão”.
Porque você não tinha controle sobre aquele processo. O que é que iria acontecer?
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Aquele processo ele começa a ser controlado pela mídia, a mídia começa a entender que
aquele processo ali pode ser direcionado, e o que é que ela faz? Ela quebra a rua, ela divide
no meio. Ela separa no meio. E quando ela separa no meio, ela põe de um lado o “povo
brasileiro” e do outro lado “os petistas”. Aí o cordão vermelho era dos “petistas”,
dos militantes do PT, e do outro lado era “o povo”. Então essa quebra foi a segunda fase
desse processo. Quebrou em dois. O problema foi que o lado dos “militantes petistas”
cresceu em relação ao que tinha em 2013, e 2015, a gente teve agora esse ano, de 16,
principalmente no momento em que o golpe começou a se delinear, e as pessoas foram
para a rua, e a gente teve manifestações enormes no Brasil inteiro. Manifestações do
cordão vermelho. Porque você tinha um cordão verde e amarelo e o cordão vermelho,
tudo dividido. O que eu vejo é que agora a gente está chegando num processo de
esgotamento. O esgotamento da rua. Por quê? Porque existe uma tendência normal a você
cansar de levar bala de borracha, bomba de gás e cassetete. Chega uma hora que você
cansa. E até o – digamos assim, cordão verde amarelo – está cansado também, porque
numa situação dessa você ir para a rua depois de tudo que está acontecendo...
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eles perderam a legitimidade política. Porque a gente não pode imaginar que o cordão verde
e amarelo se mantém unido como estava antes do golpe. O que unia aquelas facções que
foram para a rua pedindo a saída de Dilma era a saída de Dilma. Depois que Dilma saiu,
aquele grupo esfacelou também. A gente gosta muito de dizer que a esquerda é desunida,
é verdade, a esquerda é desunida, mas a direita também é! Eles estão se canibalizando ali
entre eles, estão se fragmentando e estão brigando entre si. O que eu vejo é que o momento
que a gente está passando agora... aí qual é o problema, o problema é que nesse momento
a quadrilha que assumiu o controle do país hoje está passando por cima da Constituição de
88 com essas mudanças legislativas. Ela está se aproveitando do esgotamento da massa,
que não consegue mais se articular para ir às ruas neste momento, porque está esgotada.
Ela está aproveitando para poder passar todas as PECs e MPs [Medidas Provisórias] que
eles querem, reformas, tudo assim a toque de caixa – *vrrrrupo* [faz uma onomatopeia].
O que é que isso produz? Isso produz a necessidade da gente criar espaços como esses.
No momento, eu acho, a gente precisa criar mais e mais e mais espaços como esses.
A gente precisa produzir mais e mais lugares, em escolas, em faculdades, em rua,
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na igreja, em todo canto. Todo buraco que a gente puder. Conversar, falar, chamar gente
para discutir, para falar, para a gente manter esse caldo, porque em pouco tempo a rua
vai chamar a gente de volta. Vai acontecer alguma coisa politicamente no país que vai
chamar a gente de volta para a rua. E a gente precisa estar... vamos utilizar uma expressão
que Aécio Neves usou após a eleição. “Não vamos nos dispersar”. A gente não pode se
dispersar agora, mesmo com esse desgaste. Porque vai chegar lá na frente... sim, está
certo, a PEC foi aprovada. Foi. E eu digo aos meus alunos que estavam na ocupação lá do
campus do IF Zona Norte, todo mundo angustiado, aí eu disse: “tenham calma, gente,
a gente sobrevive, a gente vai escapar”, porque eles não passaram por isso. Crises, essas
coisas todas. E eles muito ansiosos para fazer as coisas, eu disse “pessoal, a gente está
só começando. A PEC foi aprovada, a gente vai ter que ir para a rua para derrubar a PEC.
Vai ser outra batalha, agora vai ser outra coisa”. Então assim, a gente precisa estar com
essa... esse espírito aceso, para no momento em que a rua chamar, a gente ter força para
voltar. Então também eu acho que a gente não pode esticar a corda demais, você está
entendendo? Puxar até quando não der, tentando de todo jeito, porque vai chegar uma hora
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que não vai ter força. A gente precisa dar uma trégua, dar uma respirada, tomar um banho
de mar, tomar uma cervejinha no final do ano para dar uma acalmada porque vai vir um
rojão aí na frente. Então eu acho que o momento agora é manter essa mobilização aqui.
Mas eu concordo plenamente com você: é fundamental, de alguma forma, sair da rede
social. A rede social hoje é uma armadilha. [Conversa fora do microfone] É... não digo...
não sair totalmente, mas não ficar só dentro dela. É, entendi, é isso aí.
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om, alguns comentários breves sobre o que foi dito
para depois a gente fazer o fechamento.

92/

ALEX GALENO

Eu vou um pouco numa outra direção. Eu acho que tem que combinar a rua com as bolhas
midiáticas ou com as as transmídias: o Facebook, o Twitter e as outras redes sociais. Porque é
um fenômeno do nosso tempo, e a luta política também exige uma nova linguagem, uma nova
gramática. E essa geração está iniciando a nova gramática, portanto, você não pode pedir para
ela não usar Facebook. Claro, eu acho que isso que a Cinara chamou a atenção de o Facebook
ter essa característica da bolha, do fechamento etc. é verdade, há esse limite. E é uma empresa,
eu não tenho dúvida, então há interesses por trás. E é um algoritmo também que te manipula e
faz modelização de atuação e de linguagem. É um limite, mas eu acho que serve. A experiência
do Mídia Ninja é muito alvissareira nesse sentido. Quer dizer, abre brechas extremamente
interessantes e criativas. O Mídia Ninja, por exemplo, poderia estar agora transmitindo isso aqui
pra várias pessoas da rede social etc. Então eu sou otimista em relação às redes sociais da
internet. Em segundo lugar eu acho que a experiência que tivemos com as ocupações esse ano
das escolas, do Ensino Médio, eu acho que é uma pequena semente desse futuro do Maiakovski,
aí, que a gente tem que arrancar alegrias ao futuro. Mas é preciso advertir que não podemos
reduzir a luta política ao espaço nulo dimensional absoluto, que é o espaço da internet.
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Porque nulo dimensional é aquilo que não tem corpo, aparentemente, ele só tem técnica e
imagem. O paradoxo é que Trump é um fenômeno também desse tempo. E, por isso mesmo,
devemos discutir a relação da política. Sabe a DR [Discutindo a Relação] afetiva que nós
temos de fazer como indivíduos? Fazer isso que o Pablo falou. Fazer desses espaços de
debates com muito mais intensidade e obviamente também os compartilhando para vários
outros lugares. Nós temos que conversar com as pessoas. Eu acho que esse período de 2017
talvez seja um pouco para isso, pra gente refletir um pouco, discutir uma narrativa teórica e
filosófica em relação ao que é fazer a luta política. E, por último, eu acho que incluir os artistas
na agenda da política. Eu, sinceramente, não estou falando no sentido da estetização, mas no
sentido que a política também precisa do embelezamento e de uma ficção, a ficção diferente
de engajamento, em relação a uma outra linguagem ou uma nova gramática. Não é? Desde
Platão os artistas foram expulsos da República, eu acho que temos de colocar os artistas na
República. Porque também os políticos tradicionais, todos, não dão mais para ficar. Claro, não
estou querendo dizer que todo artista também seja politizado, não seja de direita, não seja
fascista. Devemos incluir muitos e a criatividade no destino da República.
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m relação à questão do Facebook, que eu acho que... eu não disse aqui que eu sou
contra as redes sociais, eu sou contra o Facebook. O que eu quero dizer é o seguinte:
eu acho que a gente tem que pensar para ontem, eu venho dizendo isso há muito tempo,
na construção de redes sociais alternativas. É impressionante porque aonde que eu vou
as pessoas dizem “ah, mas é muito difícil, porque não tem tecnologia...”, mas como é muito
difícil, não tem tecnologia, quer dizer, a gente não tem cabeça pensante para pensar isso?
Você entende? Essa é a minha ideia, não sei se vocês ouviram essa semana, mas com essa
história da pós-verdade, o Facebook já disse, o Google também, que eles vão instaurar
um mecanismo que é uma espécie de, teoricamente, um mecanismo que vai impedir
que se acesse sites que são, digamos assim, sites que não estão... as notícias
que são vinculadas nesses sites não são comprovadamente verdadeiras. Então olhem
o que que está envolvido nisso, gente. Na realidade (é exatamente!), na realidade eles
querem ser agora “os donos da verdade”, literalmente, aquela expressão, “os donos da
verdade”. São eles, é o Mark Zuckerberg que vai dizer qual é o site que você pode e qual é o
site que você não pode acessar. Isso nenhum ditador até agora, na história da humanidade,
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conseguiu. E o Facebook quer fazer isso, o Google quer fazer isso. Vocês tão entendendo?
Então é isso, a gente... eu quero ter esse discurso contra-hegemônico em relação às redes
sociais também, e pensar urgentemente na construção de redes sociais alternativas.
Essa é a ideia.
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E

ncerrando. É porque a conversa tá ficando boa,
aí tem muita coisa, assim...
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Mas uma coisa interessante, por exemplo, eu aconselho a todo mundo a leitura de um livro que
se chama “Sem Lugar Para se Esconder”, que é do jornalista norte-americano que mora no
Brasil Glenn Greenwald. Ele escreve sobre o caso Snowden. É um livro importantíssimo para a
gente ler hoje em dia, sobre o risco que a gente tem de estar vivendo. Estamos em um momento
em que é possível ter um controle absoluto das informações sobre a vida das pessoas. O
que Cinara está colocando é um negócio muito sério. E uma coisa que eu acho fundamental,
que Alex indicou também, e que eu queria dizer aqui que tem relação com a arte. Eu acho
que a gente pensa em tática e estratégia, pensando tática como uma ação de curto prazo e a
estratégia como uma ação de longo prazo. Se a tática hoje é manter essa mobilização, é tentar
construir essa via alternativa, preencher esse campo etc. etc. A estratégia de médio e longo
prazo é a gente desempacotar a imaginação política. Isso é algo que está travado. Nós estamos
com a imaginação política travada. E a arte tem um papel fundamental. Não é arte no sentido
de você militar em torno... não é isso. A arte tem a capacidade de liberar a imaginação, de criar
espaços onde a imaginação possa flutuar e a gente possa construir esse desempacotamento.
Porque... invenção do novo. [Depois de uma intervenção fora do microfone de uma moça da
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plateia] Exatamente! A gente precisa apontar para o futuro, porque o discurso reacionário ele
é o discurso que vem do presente para o passado, idealizando um passado, entendeu? Ele na
verdade é um fenômeno de bloqueio e proibição do futuro. É como se você dissesse: não há
futuro, não há futuro, não pense no futuro, não há futuro. Então nós precisamos criar o futuro, e
para criar o futuro, a arte precisa estar nisso. A arte é a maior ferramenta de criação do futuro.
Ela desempacota a imaginação, então a gente precisa da arte.
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om, a gente encerrou. Eu queria então agradecer aos colegas
Pablo Capistrano e Cinara Nahra. Agradecer a vocês presentes.
Espero que o papo de alguma maneira tenha servido para desempacotar
a imaginação e para o reencantamento na política.
Agradecemos mais uma vez ao José Correia Torres Neto pela inciativa e,
especialmente, a Nalva Melo pelo espaço.
Um abraço e até a próxima.
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