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    Essa é a revista 02 de 2020, a revista de Abril, desde o número passado
essa revista é mensal, bem como é uma revista combativa. Desde 2003
essa revista objetiva construir uma sociedade melhor e sua fundação se
deu por duas pessoas pobres que almejam até hoje a transformação da
sociedade.  
O presente número da revista conta com trabalhos para refletirmos o
tempo presente e pensarmos como nosso mundo está organizado de tal
forma que os mais pobres sempre pagarão com a própria vida. Não
parece existir esperanças nesses tempos, isso é uma grande mentira,
existe apenas um caminho de esperança: aquele aberto pela luta da
classe trabalhadora. Todavia, a classe trabalhadora parece encantada com
discursos messiânicos e promovedores da própria derrota, por isso, é
fundamental continuarmos a trabalhar com uma crítica estruturada sobre
a realidade e essa crítica está nos trabalhos também desse número da
Cosmos.  Destacamos o trabalho e a homenagem ao professor Júlio César
de Oliveira, um ser humano dotado dos mais augustos compromissos
com a educação transformadora da realidade. Militante da memória
daqueles que fizeram a História, mas foram propositalmente esquecidos
pela elite econômica exploradora, assim, o  trabalho do professor Júlio
César nos ensina a ver o mundo de uma forma realmente ampla.
Também comemoramos o compromisso da colunista Leandra de Lourdes
Rezende Amaral e do colunista Gabriel Gonçalves Arantes com a
sociedade por meio de seus escritos mensais críticos, reflexivos e
necessários. Precisamos ensinar o povo brasileiro a sair do obscurantismo
de suas vidas e tomá-las com o propósito de paralisar toda a maldade
promovida pelos detentores do poder econômico.
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Muitos empresários(as), pequenos(as) comerciantes,
latifundiários(as) e até mesmo trabalhadoras(es)
defendem o governo Bolsonaro encantados com um
discurso simplificador da realidade dotado de ideologia
egoísta e manipuladora da verdade. Muitas
manifestações estão ocorrendo em todo país para o fim
das medidas sanitárias contra o coronavírus em prol da
economia, mas é importante lembrar que essa economia
nunca pertenceu e nem pertencerá a classe trabalhadora
e nem aos(as) pequenos(as) empresários(as).
Nossos mais sinceros sentimentos as vítimas e famílias
dessa doença que é parte de uma doença maior iniciada
com a exploração dos mais pobres e a desassistência
aqueles que são maleficamente explorados diariamente
pedaço a pedaço.
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Distante das abordagens que ao

refletirem sobre a cidade enfatizaram a

experiência do olhar em detrimento da

audição, o artigo tem por objetivo

apreender como as transformações da

paisagem sonora/urbana da cidade do

Rio de Janeiro foram percebidas pelo

poeta Carlos Drummond de Andrade

em sua crônica “Elvira, escuta!”; de 1976.

 

 

 

 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE E AS
TRANFORMAÇÕES DA

PAISAGEM SONORA/URBANA DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 1976:

MODINHAS, SERESTAS E
DESLOCAMENTOS SONOROS/MUSICAIS
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    Os trabalhos investigativos
relacionados as cidades conduziram
os pesquisadores a uma interlocução
constante com diversos segmentos do
saber e ao contato com diferentes
fontes documentais. Dessa forma, suas
análises sobre a constituição do
espaço urbano e dos processos dele
decorrentes, descortinaram setores da
sociedade frequentemente ignorados
ou negligenciados pelas abordagens
de cunho tradicional. No entanto,

apesar de todas essas contribuições,

percebe-se que a maioria deles
priorizaram em suas reflexões a
importância do olhar, relegando ao
esquecimento, ou a um segundo
plano, a polifonia existente nas
cidades. Diante dessas posições que,

ao refletirem sobre as cidades
enfatizaram a experiência do olhar em
detrimento da audição, por vezes
compartimentando-as e, por extensão,

dispondo-as em campos opostos,

deve-se observar que até mesmo uma
filosofia empirista sabe que a
coincidência de “olhar” e “conhecer”
não pode ser absoluta, uma vez que o
ser humano dispõe de outros sentidos
que o sistema central reflete e traduz.

Dessa forma, o vínculo tecido pela
percepção visual com os estímulos
captados pelos demais sentidos
denota, por intermédio da
fenomenologia do corpo, que o olhar
está enraizado na corporeidade,

enquanto sensibilidade e motricidade,

portanto, ele não está isolado (BOSI,
2000).

 

 

 

 

Nesse sentido, os pesquisadores
envolvidos com a temática das cidades
podem pensá-las a partir das diferenças
e do caráter complementar existente
entre a visão, audição e os demais
sentidos, pois que o cotidiano também
pode ser, entre outras formas, analisado
por meio de sua sonoridade.[1]
Para Schafer (SCHAFER, 2001), a
complementariedade entre a visão,

audição e os demais sentidos, pode ser
apreendida, em particular pelo conceito
de paisagem sonora. Para o músico e
pesquisador canadense, ela se constitui
como todo e qualquer campo de
estudo atinente à acústica, como por
exemplo, a polifonia e a musicalidade
existente nas cidades. Nessa
perspectiva, à paisagem sonora
caracteriza-se por ser composta por
sons fundamentais, sinais e marcas
sonoras.

 

 
[1]Deve-se relembrar, como sugere Chauí, que a
rivalidade entre esses dois sentidos culminou
sempre com a expulsão de um deles. Sendo para
ela emblemáticos, nesses casos, a expulsão do olhar
realizado pelas filosofias analíticas contemporâneas
e o construtivismo, ou o expurgo da linguagem
provocado por Descartes e todos os filósofos
modernos. (CHAUI, 2000).

Olhar vs Audição



Quanto aos sons fundamentais[2],
criados pelos elementos da natureza
(águas,  ventos) e pelas máquinas de
combustão interna (carros,
motocicletas), eles são notados
quando mudam ou desaparecem
totalmente, sendo, nesses casos,
relembrados com afeição. No que se
refere aos sinais ou aos avisos
acústicos (sirenes, sinos, apitos), eles
anunciam um acontecimento
aprazível e/ou catastrófico. No que
concerne à marca sonora, ela
constitui-se na “marca registrada”
(sons, ruídos, musicalidade), de um
determinado lugar, local, espaço ou
território. Sob esse enfoque, pode-se
isolar a paisagem sonora de uma
cidade como um campo
incomensurável de reflexões da
mesma forma que se pode estudar as
particularidades de uma paisagem
visual. Segundo Schafer, com o auxílio
da acústica e da psico-acústica é
possível aprender as propriedades
físicas do som e o modo pelo qual este
é cotidianamente interpretado pelo
cérebro humano. Com o estudo do
processo de constituição das
sociedades é viável compreender
como os homens se comportaram no
decorrer de suas respectivas
trajetórias históricas com os sons e de
que maneira estes afetaram e/ou
modificaram os seus
comportamentos. E, por fim, com as
artes, em particular com a música, se
pode aprender de que modo o homem
criou paisagens sonoras ideais para
outras dimensões da vida, a saber: a
imaginação e a reflexão da vida.
[2]Termo tomado “emprestado” por Schafer da
teoria musical. Som fundamental constitui-se na
nota que identifica a escala ou tonalidade de uma
determinada composição (SHAFER, 2001, p. 26)

 

No entanto, formular uma nítida impressão
de uma paisagem sonora constitui-se num
desafio para os pesquisadores, ainda mais
quando se trata de buscar uma perspectiva
histórica para esses objetos “ouvidos” e não
“vistos”.
 
Estamos numa posição igualmente desvantajosa quando se
trata de buscar uma perspectiva histórica para o objeto de
nosso estudo. Embora disponhamos de muitas fotos tiradas
em época diferentes e, antes delas, de desenhos e mapas que
nos mostram como um determinado cenário se modificou com
o passar dos anos, precisamos fazer inferências no tocante às
mudanças sobrevindas na paisagem sonora. Podemos saber
exatamente quantos edifícios foram construídos numa
determinada área ao longo de uma década ou qual foi o
crescimento da população, mas não sabemos dizer em
quantos decibéis de ruído ambiental pode ter aumentado em
um período de tempo comparável. Mais que isso: os sons
podem ser alterados ou desaparecer e merecer apenas parcos
comentários, mesmo por parte do mais sensível dos
historiadores (SHAFER, 2001, p. 24)
 

Evitando-se a clássica dicotomia entre o olhar
e os demais sentidos, pode-se, por intermédio
do entrelaçamento entre eles, fazer-se a
seguinte indagação: como as transformações
da paisagem sonora/urbana da cidade do Rio
de Janeiro foram percebidas por Carlos
Drummond de Andrade? Buscando
responder a esse questionamento recorreu-
se a crônica Elvira, escuta!; escrita pelo poeta
em 1976. Ao utilizar a referida crônica como
fonte documental, levou-se em consideração
que a literatura não se constitui numa mera
ferramenta com a qual se engendra ideias ou
mesmo fantasias com a finalidade de instruir
e deleitar o público. Mas, antes, como uma
linguagem complexa que tem o poder de
construir e modelar simbolicamente o mundo.
A literatura não se refere apenas ao seu
tempo vivido, mas também propõe outras
realidades, constrói projetos mantendo uma
relação tensa de intercâmbio e de
confrontação com os processos sociais
(SEVCENKO, 1985).
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JOSÉ RAMOS TINHORÃO
 
 

FONTE: BLOGLN.NING.COM/



Para uma melhor compreensão do objeto pesquisado, utilizou-se a música

como fonte de pesquisa. A necessidade de trabalhar-se com esse documento

justifica-se, como se verá mais adiante, pela crônica reportar-se

constantemente as antigas Modinhas. No tratamento a ela dispensado,

procurou-se evitar alguns equívocos. Primeiro, pensar a cultura e a arte em

uma perspectiva evolucionista. Analisar a letra separada da música, o contexto

apartado da obra, o autor dissociado da sociedade e, por fim, a estética

divorciada da ideologia. Em sentido contrário a essas polarizações, intentou-se

compreender as diversas manifestações e estilos musicais dentro do seu

contexto histórico e musical, sem, no entanto, classificar e hierarquizar

questões de ordem sociais, econômicas, estéticas e culturais. Ao contrário,

buscou articulá-las de tal forma que fosse possível valorizar a densidade e a

complexidade do objeto estudado (NAPOLITANO, 2000, p.8). Buscando

apreender a trajetória das Modinhas, recorreu-se as obras de José Ramos

Tinhorão e Mário de Andrade sobre este gênero musical. Quanto ao primeiro,

levou-se em consideração que ele é herdeiro de um ideário nacionalista

preconizado, nos anos de 1960, por alguns compositores como Sérgio Ricardo,

Edu Lobo e Geraldo Vandré. O seu projeto caracteriza-se por centralizar suas

análises acerca da música popular brasileira em função da polarização

“produto autenticamente brasileiro (samba) versus produto estrangeiro ou

importando (rock)”.[3]
 
O autor de “A Pequena História da Música Popular” defende as “raízes” da canção popular
interrelacionando-as com a sua noção de “povo brasileiro”, sem contudo, discutir o texto, sob os
pontos de vista poético e musical, preocupando-se pela origem social do compositor a fim de
caracterizar a verdadeira ou a falsa música popular brasileira. Imbuído dessas concepções, o
referido autor critica a Bossa Nova, por exemplo, como símbolo da classe média em ascensão,
representando um simples pasticho das músicas importadas dos Estados Unidos (CONTIER, 1991, p.
81).

 
 
 
[3] A esse respeito os autores observam: “Quando as canções passaram a ser canalizadas para o rádio (a partir
dos anos de 1930) e para a televisão (nos anos de 1960), elas foram se dissociando da sua base social
‘originária’. Nesse processo de ruptura com as ‘origens’ e com a ‘autenticidade’ da música popular brasileira,
ocupou um papel ‘proeminente e nefasto a Bossa Nova’. Nesse raciocínio, um outro grupo social (‘classe média
branca e internacionalizada’), se apropriou dos materiais originais da música brasileira, diluindo-os em
estruturas e ornamentos ditados pela indústria cultural internacional, cujo matriz se encontraria fora do
espaço do ‘nacional-popular’. Tinhorão defende a tese da expropriação da música popular pela classe média,
cuja consequência inevitável foi a perda de referências da origem. Historicamente, Tinhorão destaca dois
momentos cruciais, onde este processo de expropriação está bem marcado: o surgimento do grupo de Vila
Isabel, nos anos de 1930, e a Bossa Nova, no final dos anos de 1950. Este último movimento, mais do que se
apropriar do material musical popular, deformou-o num nível tão elevado, que o teria diluído no jazz. Essa é a
sombria conclusão de Tinhorão, na contracorrente da euforia gerada pela renovação da música brasileira, nos
anos 60, entre artistas e intelectuais de esquerda” (NAPOLITANO; WASSERMAN, 2000, p.179).
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Sob esse prisma, Napolitano e Wasserman
(2000), salientam que existe para Tinhorão
uma clara diferenciação entre a música
popular e a folclórica, qual seja, a primeira
seria composta por autores conhecidos e
divulgada por meios gráficos, tais como
discos, fitas, partituras e filmes. Enquanto a
música folclórica, de autor desconhecido,
seria transmitida oralmente de geração
para geração. Mediante este quadro,
segundo o qual as criações populares
(individuais) se mantiverem organicamente
ligadas ao universo folclórico (coletivo), ele
constata que a música manteve um núcleo
de autenticidade, sendo efetivamente
“popular e brasileira”
(NAPOLITANO;WASSERMAN, 2000, p. 179).
No que tange ao escritor modernista,
ponderou-se que para ele os estudos de
determinadas manifestações da música
urbana, dentre elas o Choro e a Modinha,
deveriam distinguir no “folclore urbano” o
que era “virtualmente nacional” e o que era
essencialmente “autóctone” (ANDRADE,
1962, p. 167). Em outros termos, que existia
uma clara diferenciação entre a “boa”
música - de história “elevada”, “disciplinada”
e “tonificada” pelo “bom uso” do folclore
rural -, e as manifestações “indisciplinadas”,
“inclassificáveis”, “insubmissas” à ordem e à
história, que se revelavam ser as canções
urbanas.[4]
 
[4]Segundo Wisnik: “O discurso nacionalista do
Modernismo musical de uma forma geral e, em
particular o de Mário de Andrade, caracterizou-se por
renegar constantemente a cultura popular
emergente, em particular a dos negros da cidade, e
de tudo aquilo que sinalizava para as contradições
sociais existentes no espaço urbano, em nome da
estilização das fontes da cultura popular rural,
idealizada como a única mantenedora pura da
fisionomia oculta da nação. Dessa forma, tal opção
correspondia à descoberta, à paixão e à defesa de
um inconsciente musical rural, regional, comunitário
embutido nos reisados, nos cantos atinentes ao
trabalho, na música religiosa, nas cantorias
repentistas e cocos que se entremostravam nas
diversas regiões do país. Mediante esse quadro, os
pressupostos ideológicos do nacionalismo musical
Modernista por ele preconizado consistiam na
constante tentativa de estabelecer uma espécie de
‘cordão sanitário’ que separasse a ‘boa música’ -
resultante da aliança da tradição erudita nacionalista
com o folclore - e a ‘música má’ - a popular urbana
comercial e erudita europeizante, todas as vezes que
esta quisesse passar por música brasileira, ou quando
de vanguarda radical” (WISNIK, 2004, p. 133.)

Procurando apreender a prática social da
seresta que, segundo Drummond não
podia ser realizada na cidade do Rio de
Janeiro “nem com autorização policial”,
recorreu-se as obras dos memorialistas
diamantinenses que defendem a ideia da
cidade de Diamantina ser o “berço” das
serestas em Minas Gerais. No trabalho
realizado com a bibliografia elencada, foi
ponderado que a produção dos textos
corresponde a uma série de representações
que necessitam ser questionadas e
contextualizadas. Também foi refletido que
subjazem a esses documentos, além das
marcas do contexto no qual eles foram
produzidos, as intenções não reveladas
pelos autores e as apropriações realizadas
pelos leitores (CHARTIER, 1988).  
Nesse sentido, observa-se que as fontes de
pesquisas priorizadas pelos memorialistas
convergem para aquelas consideradas
oficiais. Utilizando-as sem
questionamentos e acreditando serem elas
capazes de conferir credibilidade para os
fatos narrados, suas obras caracterizam-se
por abordarem, na maioria das vezes, pelas
tentativas se reconstruir a gênese do Arraial
do Tejuco, atual cidade de Diamantina, a
partir da mitificação das origens.
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ROGER CHARTIER



  Em 1976, quando os sons da natureza
estavam obscurecidos pela poluição sonora
da cidade do Rio de Janeiro, o poeta Carlos
Drummond de Andrade constata em sua
crônica “Elvira, escuta!”[5]; que a paisagem
urbana e sonora da cidade “maravilhosa”
passava por diversas transformações.
Quanto às mudanças da paisagem urbana
da cidade, o bardo mineiro observa que as
ruas do Rio de Janeiro deixaram de ser
espaços de sociabilidades para se
transformarem em vias expressas que
visavam apenas acelerar o movimento das
pessoas e dos veículos. No que se refere às
transformações da paisagem sonora,
Drummond detecta que os alaridos
provenientes das máquinas de combustão
interna eram responsáveis por
desorganizar os referenciais sonoros pelos
quais diversos indivíduos, entre eles, o
próprio poeta, até então se orientavam.
Percebendo que o ofuscamento e o
consequente desaparecimento dos sons da
natureza subvertiam o tempo sonoro da
cidade, fazendo com que o findar do dia
não fosse mais percebido pelo canto dos
pássaros que se recolhiam no ninho das
árvores, mas, antes, pelo barulho do
engarrafamento, confessava o poeta em
sua crônica, estar aborrecido com o fato de
não se poder fazer serenatas, segundo ele,
“nem com autorização policial”.
Reconhecendo que as serenatas tornaram-
se por demais inconvenientes em uma
cidade como a do Rio de Janeiro, onde o
“rumor” noturno da construção do metrô
era “prioritário”, o bardo melancólica e
ironicamente, desejava que, em meio à
profusão de ruídos e barulhos provenientes
da referida obra, Elvira escutasse os seus
gemidos que a ela chegariam “pelas asas
da flauta e do cavaquinho”: “Não sejas
traidora, tem dó desta alma que te sabe
amar! Ah, teu coração é um rochedo, e este
rochedo é o meu penar”.
 
[5] ANDRADE. C. D. de. Elvira, Escuta! Jornal do Brasil.
Caderno B. Rio de Janeiro, p. 05, 14 out. 1976. Quanto
à canção que inspirou o título da crônica, Moraes
observa que muitos pesquisadores atribuem sua
autoria a Eduardo das Neves (Rio de Janeiro/RJ, 1874-
1919). No entanto, outros estudiosos, como Almirante,
dizem que ela foi composta por José Henriques da
Silva, em parceria com Abel Cardoso Jr, em 1874
(MORAES, 2000).

 

Inspirado na prática da cultura popular de
comentar fatos corriqueiros do cotidiano
por meio de uma espécie de paródia,
utilizando-se, para esta finalidade, de
melodias de canções conhecidas,
acrescentando sobre elas novas letras, sem
respeitar integralmente a métrica, a
prosódia, o ritmo, a lógica originais da
poesia e, sobretudo, da melodia,
Drummond desejava que Teresa
descerrasse a janela para que espalhasse a
luz da ...
 
Lua pela poética devesa. Entre os cinceiros da
margem, murmura o claro Mondego. Não sabes o
que é cinceiro, minha flor? E não te refletes nas
águas do distante Mondego? Pouco importa. A noite
corre sossego, deixa o leito perfumado e o
travesseiro de flores, os astros guardam segredo dos
beijos dados a medo... Beijar ficou tão fácil, que fingir
medo na hora do beijar dá outro sabor ao beijo.
 

Rogava a Adalgisa que acordasse, pois a
noite era bela para ver o luar e ouvir os
cantos proveniente do mar. Entretanto,
adverte ele: “Aquela falua ao brilhar da Lua
não é de contrabandistas. São pescadores
que, cantando amores, seguem barra fora
na propícia hora”. Também implorava e
convidava Eugênia para que juntos
fugissem e cantassem, como boêmios
errantes, os seguintes versos: “Pra ser
feliz basta amar? Seremos dois passarinhos
e, precavidos contra os agressores da
avifauna brasileira, faremos os nossos
ninhos lá onde ninguém mais for”. 
Quanto a Maria, esperava que ela
retornasse para ver a ferida aberta em seu
coração. Mais do que ferida, “uma
verdadeira cratera, comparável às que
nunca se fecham nas ruas do Rio de
Janeiro. Tu deixaste a minha vida na maior
desolação, exatamente como as ruas da
Tijuca e de Botafogo”. No que se refere a
Emília, pedia perdão, pois:
 
(...) contigo o caso é bem mais sério. Tudo é silêncio,
só se vê, na campa, piar o mocho no cruel desdém...
O ambiente não é lá de serenata, a cena fúnebre do
Hamlet pegaria melhor. Perdão, Emília, se manchei
teus lábios, perdão, Emília, para um desgraçado...
Mas isso de roubar-te a vida é exagero puro. Somente
perdeste da capela virgem, ou seja, aquilo que outro
poeta, Camões e não Eduardo das Neves, chamou “o
que deu para dar-se a natureza”.
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 ELVIRA, ESCUTA!



E, depois de clamar por tantas
mulheres, o poeta dirige-se à
“inominada”, indagando se ela não
ouvia o seu clamor:
 
Não vês que te chamo? É a ti, flor dos céus,
que me refiro, vestal dos sonhos meus por
quem suspiro e sinto palpitar meu coração.
Impossível esquecer-te. Quantas vezes, ah,
quantas, na lira debruçado, cantando, em teu
colo adormeci. E não era desse sono que nos
acomete diante de certos programas de
televisão. Era o sono dos anjos, nas tardes de
verão, ditosa era, em que, junto de ti, amor
gozei... 

 
O fato de Drummond relembrar em
sua crônica antigas Modinhas cujos
títulos, invariavelmente estão
associados aos nomes de mulheres,
conduzem-nos inicialmente a
trajetória desse gênero musical e a
prática social das serestas.

MODINHAS
Para  Tinhorão  a  Modinha  no  final  do  século  XVIII  já  se  apresentava  como
uma  canção  tipicamente  popular  e  brasileira ,  sendo  nesse  período ,  levada
para  Portugal  por  Domingos  Caldas  Barbosa  [6].  Compositores  eruditos
daquele  país  que  haviam  estudado  na  Itália  começaram ,  a  partir  de
então ,  a  escrever  para  o  gênero ,  dando- lhes  fortes  contornos  operísticos  e
românticos  para  serem  acompanhados  por  piano ,  acrescentando  ao
gênero  o  conhecido  conteúdo  erudito .  No  entanto ,  ela  tornar-se- ia
novamente  popular  no  Rio  de  Janeiro  e  Salvador ,  quando  foi  readaptada
por  Chorões  e  músicos  populares ,  no  final  do  século  XIX  (TINHORÃO ,  1978)
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[6] A Modinha teve a sua gênese, como palavra e música, por intermédio de Domingos Caldas Barbosa. Nascido no Rio
de Janeiro por volta de 1740, filho de pai branco e mãe preta, estudou no Colégio dos Jesuítas. Em 1760, estando ele em
idade militar, e catalisando a atenção de todos com as suas poesias impregnadas de sátiras, foi enviado como soldado
para a longínqua colônia de Sacramento, onde permaneceu até o ano de 1762. Em 1775, após anos dedicados à boêmia
na cidade do Rio de Janeiro, Domingos Caldas Barbosa mudou-se para Portugal, onde passaria a usufruir da proteção
do Vice-rei do Brasil. Com isto, teve acesso às altas rodas sociais, as quais encantava causando furor com as suas
Modinhas e Lundus, que, sempre cantados ao som da viola, contagiavam os jovens com seus versos amorosos,

impregnados de suspiros, requebros e namoros refinados (TINHORÃO, 1978).



Segundo Mário de Andrade (ANDRADE, 1980) as Modinhas de salão, entre a segunda
metade do século XVIII e o crepúsculo do XIX, dominaram a musicalidade burguesa no
Brasil e em Portugal. Imiscuída ao cotidiano brasileiro, esse gênero musical sofreu
diversas influências, foi alvo de vagos apelos raciais, plágios, adaptações e invenções
que podem ser resumidos, segundo ele, em um único ideal e numa única palavra:

doçura.[7] 

Para Andrade, as origens do gênero “Moda” remontam o século XVIII, quando era
comum em Portugal denominar dessa forma toda canção e cantiga, normalmente, de
origem erudita. O diminutivo luso-brasileiro, criado pela necessidade de designar uma
nova canção de salão diferente das eruditas, transformou a “Moda” em “Modinha”.

 
A palavra “Moda” pra designar canção vernácula corre desde muito em Portugal. É jeito luso-brasileiro
acarinhar tudo com diminutivos. A palavra Modinha nasceu assim. E assim viveu, esporádica, em todos os
meios luso-brasileiros até que precisou dum termo pra designar as canções de salão em língua materna e
música setecentista. Chamaram-lhes Modinhas por serem delicadas. Ou por terem tornado eruditamente
mais curtas, sem aquela complacência com o tempo que o povo tem nas suas manifestações artísticas. E a
palavra, de modinha, qualificativo acarinhante, passou a Modinha, uma forma (ANDRADRE, 1980, p. 11).
 

Aprofundando suas reflexões sobre as possíveis origens das Modinhas, o pesquisador,
inicialmente, observa que os portugueses dizem-nas portuguesas enquanto os
brasileiros querem-nas brasileiras. No entanto, para ele os documentos atinentes a esse
gênero musical não possibilitam provar nada e, em vista disso, as opiniões formadas
acerca das origens desse gênero musical não passam de especulações construídas por
meio da dedução ou do patriotismo. Diante da impossibilidade de se descobrir a
matriz originária das Modinhas, ele constata que os relatos dos viajantes estrangeiros
que visitaram Portugal, entre a segunda metade do XVIII e primeira do XIX, confirmam
com frequência a superioridade da Modinha brasileira sobre a portuguesa e o seu
prestigio em terras lusitanas (ANDRADE, 1980, p. 05).

Quanto a temática abordada por esse gênero musical, Andrade observa que eles
exploram temas mórbidos por meio da clássica associação amor, medo e tragédia,

peculiares ao romantismo.[8] Por isso, eles referem-se a mulheres que se não eram
consanguineamente assexuadas, como mãe e irmã, eram virgens de quinze anos ou
prostitutas. Em outros termos, intangíveis ou desprezíveis (ANDRADE, 1974).

 
[7] Quanto à doçura e outras particularidades observadas por Andrade junto às Modinhas, entre elas os
constantes suspiros de amor e o rojão de lágrimas, de ais, de lamentos e de saudades, Kiefer verifica que
elas são originárias de sua construção melódica, harmônica e rítmica: “Entre as características mais
marcantes situa-se o frequente uso de cadências femininas com apojatura expressiva superior, simples,

sem notas repetidas, nos finais de frases, membros de frases, incisos e mesmo fragmentos menores. Como
variante podem-se considerar as apojaturas superiores brandas. Os fragmentos melódicos são geralmente
curtos, separados por pausas. Predominam as linhas melódicas descendentes (nossa tristeza!). O início
dessas linhas é atingido, com muita frequência, por saltos ascendentes apreciáveis ou por poucas notas
harpejadas ascendentes (verdadeiros suspiros). Estas características melódicas-harmônicas (mais
importantes do que as rítmicas, cuja significação é fácil de imaginar, conferem à modinha singeleza,

intimismo, doçura, saudade. Modinha: uma sequência de suspiros amorosos. O delicado sentimento que
se expressa na modinha está longe da grandiloquência das árias de ópera italianas e de seu caráter
extrovertido e enfático” (KIEFER, 1977, p. 24). 

[8]Moraes, observa que na cidade de São Paulo, no final dos anos 1920, as Modinhas assumiram um tom
narrativo, trágico e violento em seus temas. Nas Modinhas paulistanas desse período, as tragédias e
desgraças ganhavam proporções tão enormes que resvalaram num tom profundamente irônico e
humorístico próximo ao da tragicomédia. (MORAES, 2000).
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Aprofundando-se um pouco mais nas construções poéticas destas temáticas, o escritor
modernista salienta que elas foram compostas por diversos bardos que, de uma forma
geral, podem ser classificados em “maus” e “bons” poetas. Quanto aos primeiros, na
maioria das vezes anônimos, comenta ele: eram tão polpudos de mediocridade que
mais os valorizaria o mistério do anonimato (ANDRADE, 1980, p. 06). No que concerne
aos “bons” poetas, ele nota que todos os “nossos poetas ilustres”, passando pela Escola
Mineira ao Romantismo, foram melodizados em Modinhas.

No entanto, diversos compositores anônimos, por meio da prática de adaptações e
utilização de modelos, compuseram Modinhas. Havia, na segunda metade do século
XIX, um gênero de Modinha que se constituía na adaptação de letras a músicas
conhecidas, em particular, trechos de determinadas óperas. O texto era encaixado nas
melodias ou então recitado com acompanhamento ao piano de um motivo musical
conhecido, sendo que seus autores denominavam esse gênero de cambaio de
adaptações de paródias. Em algumas ocasiões, havia exagero nas adaptações, com um
claro desleixo métrico e bom comportamento conjugal: e com melodia [que] não soa
absolutamente modinheira e com freqüência os textos brasileiros as melodias
européias não vêm indicadas (ANDRADE, 1980, p. 08).

Nesse sentido Moraes (2000) também observa que, entre a segunda metade do século
XIX e a primeira do XX, vários compositores desconhecidos recorriam, em todo país, a
diversas práticas peculiares ao folclore, entre elas, utilização de melodias com textos
transformados parcial e/ou integralmente. Dessa forma, percebe-se que determinadas
canções elaboradas sem quaisquer compromissos estéticos, artísticos ou mesmo
comerciais eram difundidas de maneira informal nas cidades brasileiras. Mediante essa
prática, os membros das camadas populares se apropriavam das paródias e das
músicas conhecidas, difundidas por intermédio da oralidade, dos discos e folhetos,

dando-lhes características distintas das originais, ou criando uma nova forma cultural.
 
Uma mesma melodia, às vezes com pequenas alterações que não redefinem totalmente sua estrutura
sonora e harmônica, serve de base a diversas letras, sejam elas parcial ou completamente alteradas. É por
isso que encontramos nas diferentes regiões do país a mesma melodia com texto transformado, em parte
ou na íntegra. O inverso também é verdadeiro, ou seja, a letra torna-se o modelo para variação parcial ou
total da melodia. Trata-se, portanto, de variações sobre uma mesma base. Improvisar sobre um modelo
estabelecido (musical ou poético) pela tradição e reconhecido pelos autores e instrumentistas é uma
prática recorrente nas tradições culturais regionais, locais e folclóricas. O que hoje se denomina de música
popular brasileira, por exemplo, sempre soube utilizar muito bem essa base modelar, partindo dela para a
criatividade e improvisação (MORAES, 2000, p. 153).

 

Com a expansão da indústria fonográfica e do rádio, as Modinhas compostas por
Chiquinha Gonzaga, Cândido das Neves, Catulo da Paixão Cearense, Marcelo
Tupinambá e Zequinha de Abreu, se popularizaram. Gravadas em estilo operístico por
Francisco Alves, Vicente Celestino, Orlando Silva e Sílvio Caldas, esse gênero musical
tornou-se a canção fundamental da prática social da seresta realizada em todo o Brasil.
[9] 
  [9] No que se   refere a essa nova geração, Tinhorão observa: “Essa nova geração, que chegaria à fase de
expansão do rádio, a partir da década de 30, se tornaria responsável pela continuidade do gênero das
modinhas, que contavam agora com cantores de veleidades operísticas como Vicente Celestino
(introdutor das canções neo-românticas de caráter trágico, tipo Coração materno) e Francisco Alves, mas
também com interpretes da mais pura espontaneidade popular como Orlando Silva, famoso por suas
gravações de canções de Cândido das Neves (A última estrofe), e Sílvio Caldas (criador e parceiro nos
maiores sucessos do último compositor especialista em canções seresteiras que eram autênticas
modinhas, Orestes Barbosa - Serenata, Chão de estrelas e Suburbana” (TINHORÃO, 1974, 

p. 41)
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Serestas 
Segundo os cronistas medievais
da Península Ibérica, desde a
Idade Média trovadores e
menestréis entoavam em terras
portuguesas e espanholas
cantigas ou cantares de cunho
lírico e satírico. Acompanhados
aos sons das guitarras ou vihuela,

eles homenageavam, por meio
das cantigas líricas, a amada e os
amigos; ou, por intermédio das
canções de caráter satírico
enviavam recados musicais aos
seus desafetos. Nesse contexto,

observa-se que entre os
trovadores e os menestréis
existiam algumas diferenças,

quais sejam, os primeiros,

geralmente, eram os nobres, os
poetas ou os músicos palacianos
que compunham romances,

enquanto os menestréis eram os
artistas de rua, que apenas
cantavam composições dos
outros, acompanhando-se ao som
do seu instrumento

Trovadores

 No Brasil, a tradição de tocar e cantar canções de
caráter romântico durante a noite recebeu duas
denominações, serenatas ou serestas.

Esta prática social relacionada, na maioria das vezes,

aos casos amorosos e caracterizada pelo fato de um
diminuto grupo de músicos homenagear alguém
executando canções em frente às casas, sob as
janelas, trazia no seu interior os trovadores de “rua” e
de “salão”. Além dessa fragmentação, trovadores de
“rua” e de “salão” que levavam em consideração a
concepção histórica medieval dos termos trovador e
menestrel, existia uma outra, a de cancioneiros e
seresteiros (TINHORÃO, 1974).

Na Bahia, no início do século XX, os cancioneiros eram
todos aqueles que realizavam saraus no interior dos
grandes salões e eram ouvidos por um público seleto,

e os seresteiros constituíam-se em elementos para
quem as portas dos salões raramente se abriam; daí, a
sua cantoria ser realizada em praças e ruas, tendo
constantemente em seu encalço a repressão policial
(TINHORÃO, 1974).
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Em São Paulo, onde as serenatas eram
realizadas ao som das Modinhas nos largos
e praças das cidades, nos bairros mais
distantes, nas repúblicas dos estudantes,
nas regiões das chácaras e nos rios Tietê e
Tamanduateí - onde ocorriam autênticas
“serenatas fluviais” -, o quadro não era
muito diferente. Haja vista que os boêmios
e seresteiros, em grande parte, recebidos
pelas famílias com bolos, café, entre outros,
eram, em algumas ocasiões, recepcionados
com ofensas, baldes d'água e outros
objetos, e sofriam uma implacável
perseguição da polícia (MORAES, 1997).
Quanto à presença das serestas no
cotidiano mineiro, em particular de
Diamantina, considerada a “capital” da
seresta, deve-se salientar que elas foram, ao
longo do tempo, alvo de controvérsias,
sendo emblemáticas nesse sentido as
abordagens realizadas, respectivamente,
por Meira e Machado Filho. Para Meira, a
matriz originária da seresta em Diamantina
encontra-se diretamente ligada à
opulência do diamante que pouco ou
nenhum benefício trouxe para a população
local, em particular para o garimpeiro
humilde. Mediante esse quadro, as
serenatas constituem-se, desde o século
XIX, num canto de protesto contra a
injustiça, assim como um lenitivo para o
sofrimento do povo diamantinense:
 
Magoado pelo desencanto da mineração fracassada;
decepcionado de ver o solo pátrio explorado e as
suas riquezas transportadas para o além-mar;
oprimido pela legislação impiedosa dos tempos
coloniais; obrigado a transformar-se em
contrabandista para sobreviver, o garimpeiro
diamantinense, consciente ou inconscientemente,
quem sabe, aprendeu a cantar (...) numa tentativa de
superar as desilusões do garimpo com a boêmia das
canções e das serestas. É a serenata a flor desse
romantismo. De um lirismo boêmio que não canta
apenas as mágoas do amor incompreendido. Em
Diamantina, a serenata é também, no silêncio da
noite, um canto de protesto que as gerações
sucessivas nos transmitiram na ronda dos séculos
(MEIRA, 1983, p. 156).

 
 

Para Machado Filho (1980), a gênese dessa
prática social encontra-se diretamente
ligada a duas matrizes que remontam o
século XIX. Primeiramente, aos “bailes de
piano” promovidos pela elite local.
Segundo, aos coretos[10]. Ou seja, as
reuniões organizadas por este mesmo
seguimento social com o intuito de beber,
cantar e “exercitar” sua “intemperança
verbal”.[11] Depois de ingerirem uma
grande quantidade de bebidas alcoólicas,
proferirem discursos à mesa de jantar e
cantarem, os participantes da festa
dirigiam-se para as ruas com o objetivo
“bater castelo”, isto é, fazer serenatas[12].
 

 

[10] Segundo o autor, coreto é um vocábulo formado
com sufixo de origem italiana, analogamente ao
dueto, outro termo relacionado a música. Neste
sentido, coreto é o mesmo que corito, diminutivo de
coro (MACHADO FILHO, 1980). 
[11] Nesse sentido, cabe salientar que as
ponderações realizadas pelos memorialistas de
Diamantina foram inspiradas nos relatos do viajante
francês Saint-Hilaire acerca dos discursos proferidos
pelas famílias diamantinenses à mesa de refeições.
Naquela oportunidade Saint-Hilaire observou: “Não
se deixou de observar um costume que se toma do
copo, faz-se um brinde à saúde de um assistente,
que responde por um agradecimento. Começam-se
sempre esses brindes pelo dono da casa, e passa-se
em seguida às pessoas de maior consideração.
Frequentemente um só copo de vinho serve de
várias saúdes, e então, nomeiam-se sucessivamente
as pessoas a quem se quer brindar. Esse uso, que foi
originariamente inspirado pela afabilidade, é
extremamente incômodo. É preciso estar atento
para saber se alguém não nos nomeou; é necessário
ter cuidado em não infringir a ordem na qual se
devem faz as saudações; é preciso, finalmente,
aproveitar o momento em que a pessoa que se
honrar não está conversando com o vizinho, e
também não muito ocupada em comer, para poder
ouvir o brinde. Mais de uma vez, confesso-o,
preferiria beber um pouco menos e não me
submeter a tanto constrangimento” (SAINT-HILAIRE,
1975, p. 25).
[12] A respeito do termo “bater castelo”, Machado
Filho verificou: “Chama-se a isso bater castelo,
acomodação à linguagem popular da construção
bater ao castelo. Castelo passa a sinônimo de
serenata” (MACHADO FILHO, 1980, p. 157).
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Nas primeiras décadas do século XX,
observa-se que a prática dos “coretos” e “do
bater castelo” foi levada por
diamantinenses para outras cidades do
Brasil. Visando manter os laços de
mineiridade entre os seus membros,
“manter viva a chama das serestas” e
desenvolver atividades de cunho literário
foi fundado, em 1939, na cidade do Rio de
Janeiro, o Clube Peixe Vivo.[13]
Ao longo de sua história, o Clube contou
com a participação de diversos intelectuais
originários de Diamantina e de outras
cidades mineiras, destacando-se entre eles,
o poeta Carlos Sá, o romancista Ciro dos
Anjos e o escritor Gustavo Lessa.
Retornando-se à cidade de Diamantina,
com o objetivo de se acompanhar a
trajetória histórica do “bater castelo”,
verifica-se, que com o decorrer do tempo,
essas práticas foram gradativamente
abandonando os salões das elites para
serem realizadas também nos bares por
diversos indivíduos provenientes das
camadas populares.
 
 Nos dias de hoje, começam desse jeito as serenatas,
e continuam depois. A certa altura, recuperam-se os
“cavaleiros da noite”, segundo a letra de uma valsa
antiga. Deixam o bar e saem cantando `a toa. [...] De
repente, alguém se recorda; “Fulano faz anos hoje...” E
o pessoal vai “bater um castelo”, à janela da nossa
casa acolhedora. Abre-se logo, seja a hora que for.
Prosseguem as modinhas. Fazem-se saúdes, cantam-
se coretos, entre mais demonstrações de amizade.
No fim de tudo, conforme o ritual é o momento de
cantar [...] (MACHADO FILHO, 1980, p. 81).

 
 
[13]Sobre essa canção, considerada o “hino oficial do
folclore mineiro”, “imortalizada” por JK, e cantada em
diversas cidades mineiras, Machado Filho fez a
seguinte observação: “Citemos, de caminho, algumas
das canções que hoje em dia se ouvem nos coretos
de gente de qualidade. Sua característica dominante
é o sabor lusitano, onde não faltam reminiscências
do mar e das aldeias distantes, na santa terrinha. Eis
a primeira amostra: Zum...zum...zum.../Lá no meio do
mar.../É o vento que nos atrasa/é o mar que nos
atrapalha,/Para no porto chegar.../Zum...zum...
zum.../Lá no meio do mar.. E ainda esta onde háuma
imagem inesquecível, pela grande eficácia de
expressão: Como pode o peixe vivo/Viver fora da
água fria?/Como poderei viver,/Como poderei
viver,/Sem a tua, sem a tua/Sem a tua companhia?/Os
pastores desta aldeia/Já me fazem zombaria/Por me
ver assim chorando/Sem a tua, sem a tua,/Sem a tua
companhia” (MACHADOFILHO, 1980, p. 164.)

 
 

Preocupados com a polifonia do
cotidiano, Deleuze e Guattari teceram
na obra Mil Platôs
(DELEUZE;GUATARRI, 1997) analises
labirínticas referentes a esses
elementos constitutivos da vida
humana (sons e músicas). Em
interlocução com a Física, Etologia,
Etnologia, Estética e com o
pensamento de artistas
contemporâneos como Messiaen,
Stockhausen e Paul Klee, intentaram
compreender as diversas relações
existentes entre os sons, a música e a
sociedade. Assim como, analisaram
como os sons foram (re)elaborados
pela sociedade humana dediferentes
modos em forma de música.[14]

 
 

[14] Além dos traços filosóficos, as reflexões
realizadas por estes dois pensadores também
se caracterizam por promover um
deslocamento na escuta da etnologia, a partir
de um novo recorte em seu objeto de estudo,
isto é, os fenômenos culturais. Neste sentido,
os autores refletem sobre os fenômenos
etológicos, em particular os relacionados aos
comportamentos e aos cantos dos pássaros,
assim como sobre as diversas formas de
músicas desenvolvidas pelos homens no
decorrer da história, dentre elas, os modos
gregos e os ritmos hindus. Deste modo,
observa-se que esse deslocamento pode ser
apreendido como uma ruptura do que, ao
longo do tempo, foi concebido como
premissa ou fundamento epistemológico na
Etnologia, ou seja, o da separação entre
natureza e cultura. Neste contexto, pode-se,
como sugere os autores, pensar
comportamentos humanos com os mesmos
dispositivos com que se pensa os dos sabiás,

coelhos ou macacos, haja vista que todos são
animais territoriais e, por extensão, não
existem tantas diferenças e distâncias entre os
seus modos de musicar.
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As inquietações do poeta diante de uma
paisagem sonora/urbana em constante
transformação conduzem-nos, finalmente,
às reflexões realizadas por Deleuze e
Guattari acerca dos sons, da música e dos
deslocamentos sonoros e temporais porr
eles provocados.
 
 
 

 

 

,

DESLOCAMENTOS
SONOROS/TEMPORAIS



Apesar da complexidade presente no corpo conceitual trabalhado e/ou elaborado por eles
em torno dos sons e da música, observa-se a constante preocupação desses pensadores de
não perderem como perspectiva a temática do cotidiano. Remontam a essas preocupações
filosóficas com a cotidianidade, além das análises relacionadas às canções de ninar e de
trabalho, as reflexões por eles realizadas em torno das pessoas que, por não conseguirem
concentrar-se em seus respectivos trabalhos, recorrerem à música para sintonizarem-se
consigo mesmas. Ou as análises por eles encetadas sobre a prática de alguns indivíduos de
recorrem à música para lhes fazer companhia em meio ao congestionamento do trânsito, no
interior de suas residências, enfim, nos momentos de abandono e solidão por eles vividos.

Diante dessas situações, Deleuze e Guattari observam que o ser humano hostilizado pelas
“forças do caos” representadas, entre outras coisas, pela insegurança, medo e solidão, recorre
à música e ao ato de cantar, porque os seus componentes vocais e sonoros simbolizam
verdadeiros “muros sonoros” que as protegem contra toda e qualquer agressão.

 
Uma criança no escuro, tomada de medo, tranquiliza-se cantarolando. Ela anda, ela para, ao sabor de sua canção.

Perdida, ela se abriga como pode, ou se orienta bem ou mal com sua cançãozinha. Esta é como o esboço de um
centro estável e calmo, estabilizador e calmante, no seio do caos. (...) Uma dona da casa cantarola, ou liga o rádio,

ao mesmo tempo em que erige as forças anti-caos de seus afazeres (DELEUZE;GUATTARI, 1997, p. 116).

 

Além de as protegerem das agruras do cotidiano, determinadas canções têm o poder de
remeter as pessoas a lugares e a situações que marcaram profundamente suas vidas. Dessa
forma, todos nós temos no “fundo” da nossa memória uma “trilha” musical que nos
acompanha silenciosamente, bastando ouvi-la para que se aflore em nós recordações
capazes de nos fazer deslocar no tempo e no espaço. A partir de todas as reflexões realizadas,

em particular das empreendidas por  Deleuze e Guattari, podemos inferir que Drummond ao
sentir-se hostilizado pelas transformações da paisagem sonora/urbana da cidade do Rio de
Janeiro protegeu-se contra as “forças do caos” relembrando, cantando ou escrevendo sobre as
Modinhas e as serestas. Ao fazê-lo, deslocou-se para um tempo em que, segundo ele, bastava
estar apaixonado para que se fizesse um poema ou uma canção. A uma fase de sua vida e da
complexa história brasileira em que, mesmo a ausência do amor, era motivo para se cantar
mágoas e tantos outros sentimentos inefáveis. Nesses momentos as antigas Modinhas e as
serestas, como se depreende da referida crônica, tornavam-se companheiras, confidentes e
amigas. Em outros termos, transformavam-se num “ombro indispensável” em que se podia
chorar de alegria, tristeza, desgosto, prazer, contentamento e dor.
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O artigo objetiva expor a inércia legislativa
brasileira sobre a regulação da publicidade das
bebidas alcoólicas com menor teor alcoólico,
como a cerveja, por exemplo. O texto cita os
projetos de lei apresentados ao longo dos anos,
informa os danos causados pelo uso abusivo de
álcool e pressupõe a causa da inércia. As
restrições impostas às propagandas de bebidas
alcoólicas pela Leinº 9.294/96 não atingiram as
cervejas, uma vez que ela classifica apenas as
bebidas com teor de álcool superior a 13º Gay-
Lussac. Assim, a publicidade das bebidas de
baixo teor alcoólico é regulada pelo Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
Essa norma auto regulamentadora é ineficaz
em evitar abusos na propaganda de cervejas, o
que causa grande dano, em especial, às
crianças e aos adolescentes. Por isso, faz-se
necessária a regulamentação legal das bebidas
alcoólicas com baixo teor de álcool.
 

A INÉRCIA LEGISLATIVA SOBRE A
PUBLICIDADE DE BEBIDAS ALCÓOLICAS

E SEUS
REFLEXOS
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O abuso no consumo de bebidas alcoólicas
é prejudicial à saúde humana, gerando
inúmeros problemas como por exemplo, o
surgimento de câncer, cirrose hepática,
pancreatite, acidente vascular cerebral
(AVC), distúrbios neuropsiquiátricos entre
outros. Com isso, torna-se necessária a
imposição de limites às publicidades,
tendo em vista que elas contribuem para o
consumo do álcool e, por consequência,
para a exposição das pessoas a essas
doenças.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88)
protege a sociedade dos abusos da
publicidade, especialmente quanto às
bebidas alcoólicas em geral. Nossa
Constituição garante também a plena
liberdade de expressão, com a ressalva de
que a lei federal deveria estabelecer meios
capazes de proteger as pessoas e as
famílias contra publicidades abusivas de
produtos prejudiciais à saúde, o que inclui
as bebidas alcóolicas. Verifica-se tal
afirmação a seguir:
 
Constituição Federal de 1988, Art. 220. [...]
§ 3º – Compete à lei federal:
[...] II – Estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4º – A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e
terapiasestará sujeita a restrições legais, nos termos
do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre
que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.

 
Na condição de suprir a exigência
constitucional, surgiu a Lei Federal de nº
9.294 em 1996, que trouxe algumas
limitações na publicidade de bebidas
alcoólicas. O parágrafo quarto do artigo
220 da CF/88, por exemplo, dispôs sobre a
limitação da transmissão de propaganda
em televisão ou rádio no horário das vinte e
uma às seis horas para as bebidas potáveis
com teor alcoólico superior a 13 graus Gay
Lussac[1] (GL). 
 
 
 
[1]Os Graus Gay-Lussac é a percentagem de álcool
que uma mistura possui. São medidos de acordo
com a quantidade de álcool existente para cada 100
litros da mistura. Assim sendo, uma mistura de 11º GL
tem 11 litros de álcool puro para cada 100 litros de
mistura.

 
 

Entretanto, grande parte das cervejas
disponíveis no Brasil sequer chegam aos
5%, o que as exclui das limitações impostas
pela Lei Federal nº 9.294/96. Assim,
enquanto não houver uma limitação
expressa para as bebidas alcoólicas com
menor teor alcoólico, os danos provocados
pelo seu consumo abusivo trarão sérias
consequências para a saúde da população
.

Fonte: https://assets.change.org/photos/8/jl/fh/qKJLfHXfKkVjysV-800x450-

noPad.jpg?1519696309A
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Segundo as informações do Senado
Federal: “a legislação atual permite a
veiculação de anúncios além das
cervejas, de vinhos e de misturas de
vodcas e cachaças com suco, as
chamadas bebidas ice, em qualquer
horário e em qualquer meio”. Com isso,
permite-se que haja liberdade das
agências publicitárias em atingir um
número maior de potenciais
consumidores, o que inclui crianças,
adolescentes e outras pessoas em
situação de vulnerabilidade quanto a
esse tipo de publicidade, o que
aumenta muito o consumo do álcool.
A simples publicação da frase: “beba
com moderação” nos rótulos e
propagandas de bebidas alcoólicas não
inibe a enorme quantidade de pessoas
acometidas por doenças graves
decorrentes do abuso do álcool, bem
como aquelas que se tornam vítimas:
de violência doméstica e de acidentes
de trânsito, em muitos casos fatais,
independentemente do ofendido ter
necessariamente consumido alguma
bebida alcoólica.



R E V I S T A  C O S M O S  |  2 2

 

À luz destes fatos, o objetivo do presente estudo é expor a inércia legislativa
quanto à  regulamentação da publicidade das bebidas alcoólicas com menor teor
alcoólico no Brasil, e, como será mostrado, inúmeros projetos de lei já foram
propostos para reduzir o limite de teor alcoólico para fins de aplicação da Lei nº
9.294/96, porém, encontram-se parados.

QUEM REGULA A PROPAGANDA?

 

Atualmente existem duas categorias de normas que restringem a publicidade de
bebidas alcoólicas, quais sejam: as restrições legais, expressas pela Lei Federal nº
9.294/96  e as restrições autor regulamentares, contidas no Código de
Autorregulamentação Publicitária, elaborado pelo Conselho de
Autorregulamentação Publicitária (Conar).
 
A LEI FEDERAL Nº 9.294/96
 
Como já foi visto, a Constituição Federal de 1988 expressou a necessidade de que a
legislação federal estabelecesse meios capazes de defender a pessoa e a família das
propagandas de bebidas alcoólicas e outros artigos prejudiciais à saúde. Porém, a Lei
Federal nº 9.294/96, não atendeu completamente o comando constitucional, tendo
em vista que, sua aplicação, na verdade, não é capaz de garantir de modo eficaz a
proteção que a Carta Política idealiza. Consequentemente, surgiram muitas críticas
em torno dessa lei.   A principal crítica é com base em sua esfera de aplicação. De
acordo com o parágrafo único de seu artigo 1º:
 
Art. 1º O uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas,
de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições
estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4º do
art. 220 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com teor
alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.

 



A função do marketing quanto a indústria de bebidas é passar
experiências possíveis e impossíveis, mesmo que prejudique a

saúde.

 



2.2 CONSELHO NACIONAL DE
AUTORREGULAMENTAÇÃO 

 PUBLICITÁRIA (CONAR)

 O Conar surgiu de uma autodefesa do setor
devido a iminente ameaça do governo federal
na década de 1970, em sancionar uma lei 
criando uma espécie de censura prévia à
propaganda. Diante dessa ameaça, surgiu a
ideia da autorregulamentação sintetizada
num código que teria a função de zelar pela
liberdade de expressão comercial e defender
os interesses das partes envolvidas no
mercado publicitário, inclusive os do
consumidor.
A natureza jurídica do Conar é de uma
Organização Não Governamental (ONG), e é
mantida por agências publicitárias, empresas
anunciantes e veículos de comunicação.

Atuando como um tribunal capaz de assimilar
as evoluções da sociedade, o Conar atende as
denúncias de consumidores, autoridades, dos
seus associados ou ainda formuladas pela
própria diretoria. 

Feita a denúncia, o Conselho de Ética do
Conar se reúne e julga a demanda, o que
garante amplo direito de defesa ao acusado. 

Ao se apresentar na posição de um órgão não
estatal, caso seja confirmada a irregularidade,

o conselho pode apenas recomendar aos
veículos de comunicação a suspensão da
exibição da peça ou a correção da peça
publicitária, ou advertir anunciantes e
agências.
 

 

Como se pode perceber da leitura acima,

considera bebida alcoólica somente as
bebidas que possuem teor alcoólico superior a
13 graus GL. Sendo assim, essa legislação limita
muito o seu âmbito de aplicação, deixando de
tutelar uma enorme parte do mercado de
bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja,

que é a bebida preferida dos brasileiros, cujos
fabricantes são os que mais investem em
publicidade. 
O surpreendente é que, quando a Lei Federal
nº 9.294/96 entrou em vigor, o Decreto nº
73.267/73 que fazia a regulamentação da
antiga lei sobre padronização, classificação,
inspeção e registro de bebidas - Lei nº 5.823/72
considerava bebida alcoólica aquela com teor
alcoólico superior a 0,5 graus GL de álcool
etílico potável.
E ainda mais surpreendente, é que mesmo
após a edição da Lei Federal nº 9.294/96,
surgiu o Decreto nº 2.314/97, mantendo o
mesmo conceito para definição de bebidas
alcoólicas, como sendo aquelas “com
graduação alcoólica acima de meio e até
cinquenta e quatro por cento em volume de
álcool etílico, à temperatura de vinte graus
Celsius” (art. 10, § 2º).
Todavia, provavelmente por se chocar com a
Lei Federal nº 9.294/96 que atendia aos
interesses mercadológicos e diante de forte
lobby[2] do setor, o governo revogou o
Decreto nº 2.314/97, por meio da edição de
outro decreto, o de nº 6.871/09. 
Diante do explanado, compreende-se que o
conceito de bebida alcoólica contido na Lei
Federal nº 9.294/96, foi uma evidente opção
política de limitar a sua esfera de aplicação.
No entanto, com a revogação do Decreto nº
2.314/97, não houve nenhuma outra
regulamentação legal para as bebidas com
teor alcoólico inferior a 13° GL, gerando assim,
uma lacuna legislativa, ferindo a CF/88. 
 
 

 
 
[2] lobby: é um grupo de pressão, ou seja, é um grupo de
pessoas ou organização que tem como atividade buscar
influenciar, aberta ou secretamente, decisões do poder
público, especialmente do poder legislativo, em favor de
determinados interesses privados.
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3 OS LIMITES JURÍDICOS À DIVULGAÇÃO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS
 
O Ministério da Saúde, em 2007 tentou
preencher a lacuna legislativa, encaminhando
o Projeto de Lei n. 2.733/08   ao Congresso
Nacional, com o objetivo de reduzir para 0,5°
GL o limite de teor alcoólico, para fins de
aplicação da Lei Federal nº 9.294/96. O
presidente da República encaminhou a
proposta com pedido de urgência, nos
moldes do artigo 64, parágrafo primeiro, da
Constituição Federal[2].  Conquanto, pouco
mais de três meses depois do
encaminhamento, o presidente da República
removeu o pedido de urgência ao Projeto de
Lei nº 2.733/08. Com isso, o projeto ainda se
encontra inerte, sem nenhuma deliberação,
sendo apensado ao Projeto de Lei nº 4.846/94,
que também visa estabelecer medidas para
restringir o consumo de bebidas alcoólicas,
que também está parado. Por conta disso, o
Ministério Público Federal (MPF) em julho de
2008 ajuizou, a ação civil pública nº
2008.70.00013135-1 objetivando a obtenção
de declaração de inconstitucionalidade da
definição de bebida alcoólica elencada no
parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº
9.294/96. Mas, infelizmente, essa ação foi
julgada improcedente em primeira
instância. Ao analisar a questão, a magistrada
de primeiro grau entendeu que o Supremo
Tribunal Federal (STF) já havia decidido a
demanda em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade[3] nº 1.755 (ADIn nº
1.755), em dezembro de 2007, portanto,
poucos meses antes da ação proposta pelo
MPF. À época, o ministro Nelson Jobim,
relator da referida ADIn, defendeu junto a
seus pares que, ao declarar a
inconstitucionalidade de referido dispositivo,
o STF estaria legislando, o que seria uma
usurpação do Poder do Congresso nacional,
ferindo a separação dos poderes, assentada
na Constituição Federal. Por sua vez, o
Congresso quedou-se em regular a questão.
Entretanto, o MPF não desistiu. Em agosto de
2009, ajuizou outra ação civil pública, dessa
vez de nº 2009.71.00.019713-7, com o objetivo
de obrigar a União e a Anvisa a aplicarem as
limitações da Lei Federal nº 9.294/96 às
bebidas com teor alcoólico superior a 0,5° GL.
 
  [2]Art. 64, § 1º, CF/88: “O Presidente da
República poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua iniciativa”.
 
 
.

O estatuto social do Conar expressa que a
composição do seu Conselho de Ética[1]
deve ser feita com a participação do
presidente e 2º vice-presidente do Conar e
por mais 80 membros titulares, chegando
ao total de 82 membros titulares. Destes
membros, apenas 18 seriam representantes
da sociedade civil, e todo o restante
composto por representantes de
publicitários, anunciantes e veículos de
comunicação. 
E o mais surpreende, é que esses “supostos”
representantes dos consumidores são
indicados pelo próprio Conselho Superior
do Conar, composto exclusivamente pelas
entidades fundadoras, ou seja, as próprias
empresas interessadas (publicitários,
anunciantes e veículos de comunicação).
Por isso é que se deve destacar a palavra
“supostos”, antes da expressão
“representantes da sociedade civil”, porque
na realidade, o Conar não é aberto
efetivamente à participação social. 
Diante do narrado, esse aspecto fechado
do Conar faz surgir dúvidas sérias com
relação às suas verdadeiras intenções de
defender a sociedade, e não os interesses
das empresas de publicidade. E juntando
isso com a ausência de meios efetivos de
fiscalização, é de hialina clareza a total
incapacidade de desempenhar de maneira
eficaz a fiscalização da atividade
publicitária.
            
 
 
 
 
[1]O Conselho de ética é o órgão absoluto
na fiscalização, no julgamento e na
deliberação no que se refere à obediência e
ao cumprimento do Código Brasileiro de
Auto-regulamentação Publicitária.
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Recentemente, foi criado o Projeto de Lei (PLS) 499/18, que está na pauta da Comissão
de Assuntos Sociais (CAS) determinando que as bebidas com teor alcoólico superior a
0,5º GL sejam consideradas alcoólicas para terem suas propagandas restritas. Perante o
exposto, pode-se dizer que existe no Brasil uma lacuna legislativa quanto à
regulamentação da publicidade de bebidas que possuem teor alcoólico inferior a 13º
representando uma séria omissão do Poder Legislativo.

  4 DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SEUS REFLEXOS NA SAÚDE  
 
Definida pela 10ª edição da classificação Internacional de
doenças (CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS), a
dependência química pode ser compreendida como “um
conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e
fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de
determinada substância”.
Considerada uma doença crônica e multifatorial, a dependência
química surge de diversos fatores que contribuem para o seu
desenvolvimento, incluindo a quantidade e a frequência de uso
da substância, a condição de saúde do indivíduo e fatores
genéticos, psicossociais e ambientais.

 

 
Os fatores de risco, caracterizados por determinadas características ou situações que
podem aumentar ou diminuir a probabilidade de surgimento e/ou agravamento de
problemas com o álcool e outras drogas, não são necessariamente iguais a todos os
indivíduos e podem variar conforme a personalidade, a fase de desenvolvimento e o
ambiente em que estão inseridos.

Conforme dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a ingestão de bebidas
alcóolicas antecede ao consumo de outras drogas. O estudo mostra que a mistura do
álcool e cocaína podem levar a resultados imprevisíveis e muito danosos à saúde.

Nesse sentido, alerta Francisco Inácio Bastos (2016):
o efeito conjunto de diferentes drogas é, por vezes, imprevisível, porque é muito difícil, algumas vezes
impossível, determinar doses e composição com um mínimo de precisão, e os efeitos adversos podem
se somar, de diferentes formas”, e exemplifica: “cocaína (não necessariamente o crack) + álcool geram
uma substância mais tóxica do que ambas isoladamente, o cocaetileno, que não existe naturalmente,

sendo sempre fruto da metabolização conjunta de álcool e cocaína.

Percebe-se que é inevitável, não considerar as consequências negativas do uso de
bebidas alcoólicas, principalmente quando associadas a outras drogas que
potencializam os efeitos tóxicos no organismo.
A primeira experiência dos jovens com o álcool ocorre cedo. Em média, aos 12 anos
de idade, segundo a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE). Aliás, o índice de jovens entre 13 e 15 anos que dão seus primeiros goles
aumentou de 50,3% para 55,5% em três anos e o consumo precoce do álcool está
relacionado com diversas complicações à saúde, como por exemplo: realizar sexo
sem proteção, aumentos nos índices de gravidez, maiores chances de dependência
alcoólica na fase adulta, mortes por traumatismos e diminuição no rendimento
escolar.
De acordo com a OMS, uma pessoa morre a cada dez segundos por 200 causas
relacionadas ao álcool, tais como: acidentes, mortes violentas e doenças a exemplo
de câncer, cirrose hepática, pancreatite, acidente vascular cerebral (AVC), distúrbios
neuropsiquiátricos entre outras. São 3,5 milhões de mortes ao ano. Em 2017, no Brasil,
foram mais de 72 mil mortes provocadas direta ou indiretamente pelo álcool.
Vale destacar que as consequências do uso de álcool oneram a sociedade, de modo
direto e indireto, aumentando os custos em hospitais e outras áreas do sistema de
saúde, sistema judiciário e previdenciário. Além disso geram desemprego, perda de
produtividade do trabalho, entre outros malefícios. 
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 5 O MERCADO DE BEBIDAS COM MENOR TEOR ALCOÓLICO NO BRASIL
 
De acordo com Komar (2019), no ano de 2018 o setor cervejeiro no Brasil manteve
crescimento em ritmo frenético. O ano fechou com 889 cervejarias, 270 a mais do que
em 2017. É o que aponta os estudos, revelados pelos pesquisadores Eduardo Fernando
Marcusso e Carlos Vitor Müller, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), no Anuário da Cerveja no Brasil 2018. Conforme esses dados, a cada dois dias
uma nova cervejaria foi criada no Brasil em 2018. Isso demonstra o crescimento
acelerado do mercado, que se manteve com crescimento de 30%. Ainda, segundo a
pesquisa, 479 municípios já possuem pelo menos umacervejaria registrada, no
universo de 5.570 municípios brasileiros.
Outra informação interessante é o grande volume de registros de cervejas e chopes.
Foram aproximadamente 6,8 mil concessões em 2018, um número que ultrapassa
outros mercados representativos no país, como o de polpas de frutas, vinhos e bebidas
mistas.
Conforme Duarte (2017), a médica Maristela Monteiro, assessora regional da OMS,
afirma que "Temos um problema grave com o consumo de álcool no Brasil" e que a
principal bebida consumida pelos brasileiros - as cervejas - não sofrem restrições
publicitárias puramente por uma combinação de lobby da indústria e pela falta de
vontade política, visto que, até a legislação de trânsito brasileira estabelece uma
tolerância baixíssima com o álcool. Basta observar que a partir da detecção, pelo
bafômetro, de 0,34 miligramas de álcool a cada litro de ar expelido, é considerado
crime e o motorista pode ser preso.
De acordo Vanini (2016), dados da Associação Brasileira da Indústria Cervejeira, o setor
cervejeiro brasileiro movimenta algo aproximado a R$ 74 bilhões de reais por ano. A
Ambev (uma das principais fabricantes do país), está entre as empresas que mais
fomentam a publicidade em comparação com empresas de todos os setores -
conforme levantamento do Ibope Media, a empresa desembolsou cerca de R$ 671,7
milhões no primeiro semestre de 2016.
Verifica-se, portanto, que existe um investimento financeiro pesado no Brasil, podendo
provavelmente ser essa a causa de não se regulamentar as bebidas alcoólicas com
baixo teor alcoólico.
 
CONCLUSÃO
 
Apesar de serem lícitas, socialmente aceitas e desejadas, as bebidas alcoólicas não
deixam de ser drogas e seu consumo irracional gera várias consequências ruins. A
publicidade de bebidas alcoólicas, principalmente da cerveja, aumenta os malefícios
sociais e individuais, afetando de modo significativo a saúde pública.
A única lei que regula expressamente a publicidade de bebidas alcoólicas - Lei nº
9.294/96 - além de não ser suficiente, limitou-se a regulamentar apenas as bebidas
com teor alcoólico superior a 13º GL, deixando de tutelar a cerveja, que é a bebida
favorita dos brasileiros e a que mais realiza investimentos em publicidade.
Essa inércia legislativa retrata uma grave omissão, mesmo que parcial, do Poder
Legislativo, o que fere nossa Carta Magna. Quanto ao Conar, este por sua vez, apresenta
sérias deficiências, tendo em vista que, não defende de fato os interesses da sociedade,
pois essa ONG não possui meios efetivos de coerção, além de girar em torno dos
interesses dos próprios publicitários e anunciantes.
Verifica-se a necessidade de se efetivar a proteção prevista na CF/88, no sentido de
criar novas restrições legais mais rígidas quanto à publicidade de bebidas alcoólicas
com menor teor alcoólico, visando proteger a sociedade. Nesse sentido, o Estado deve
aumentar sua atuação em defesa dos consumidores e dos cidadãos, passando a
considerar abusiva toda publicidade de bebida alcoólica (acima de 0,5º GL de teor
alcoólico), que impulsiona o consumo do produto ou que não esteja de acordo com as
normas regulamentares atuais, sejam elas legais, expressas na Lei nº 9.294/96, sejam
elas autorregulamentares, contidas no Código de Autorre- gulamentação Publicitária.

R E V I S T A  C O S M O S  |  2 7



 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>.
Acesso em: 31 maio 2019.
BRASIL. Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm> Acesso: em 26 jun 2019.
BRASIL. Senado Federal. Projeto de lei altera conceito de bebida alcoólica para
restringir propaganda. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/07/projeto-de-lei-altera-
conceito-de-bebida-alcoolica-para-restringir-propaganda> Acesso em: 05 jul. 2019.
Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Disponível em: <http://www.cisa.org.br>
Acesso em: 06 de jul. 2019.
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em:
<http://www.conar.org.br/> Acesso em: 05 de jul. 2019.
DIAS, Fernando Lacerda. Os limites jurídicos à publicidade de bebidas alcoólicas.
Disponível em:
<https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Limites%20Jur%20Public%
20Bebidas%20Alcoolicas.pdf> Acesso em 28 jun 2019.
DUARTE, Fernando. Quando cerveja não é álcool: por que publicidade da bebida é
liberada no Brasil e provoca polêmica. Disponível em:
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39895407> Acesso em 06 jul 2019.
Estatuto Social do Conar. Disponível em: <http://www.conar.org.br/pdf/estatuto-social-
conar.pdf> Acesso em: 06  jul. 2019. 
KOMAR, Ana Paula. Como está o mercado cervejeiro no Brasil? Disponível em:
<https://blog.clubedomalte.com.br/noticias/mercado-cervejeiro-no-brasil/> Acesso em
05 jul 2019.
PINHEIRO, Chloé. Consumo de álcool cai 11% no Brasil, mas aumenta entre jovens e
idosos. Disponível em:<  https://saude.abril.com.br/medicina/consumo-de-alcool-cai-11-
no-brasil-mas-aumenta-entre-jovens-e-idosos/> Acesso em 27 jun 2019.
PORTELA, Graça. Álcool: números preocupam profissionais de saúde pública.
Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/alcool-numeros-preocupam-
profissionais-de-saude-publica>. Acesso em: 05 jul. 2019.
VANINI, Eduardo. Mercado cervejeiro movimenta R$ 74 bilhões no Brasil. Disponível
em: <https://oglobo.globo.com/economia/mercado-cervejeiro-movimenta-74-bilhoes-
no-brasil-18950844> Acesso em 05 jul. 2019.
 

R E V I S T A  C O S M O S  |  2 8



O NEOLIBERALISMO COMO
CATALISADOR DO FASCISMO
NA AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO
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O ensino de qualidade promove indivíduos cônscios
de seus direitos e obrigações, focados na
solidariedade e no desenvolvimento sustentável.
Nesse ponto, além de reduzir a pobreza, os governos
de esquerda contribuíram para a concretização de
alguns direitos fundamentais, tais como o acesso ao
ensino superior e a redução do analfabetismo.

Todavia, tais esforços foram insuficientes para
impedir a ascensão de um Estado Neofascista,

guinada ideológica não só decorrente da corrupção,

crise econômica ou “ameaça comunista”, mas
principalmente em função do neoliberalismo, que
produziu indivíduos apáticos, dispostos a negociar
seus direitos em prol do acesso aos bens de
consumo. Entender como as políticas educacionais
não foram aptas em se opor ao neoliberalismo
canibalesco é a chave para a garantia de um Estado
Democrático de Direito.

 

 

PAG. 29 1679-0650REVISTA COSMOS

Acima o ditador fascista Mussolini e abaixo nazistas queimam livros
na Alemanha em 1933.
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Adicionar Segundo a mitologia grega, Zeus, o deus supremo do Olimpo,

frequentemente modificava a sua aparência para seduzir as mulheres que desejava.

Certa ocasião, se fez passar por Anfitrião, marido de Alcmena, para se deitar com ela.

Noutra vez, tomou a forma de um magnífico e viril touro branco no intuito de raptar
Europa. E no caso de Antíope, se tornou um Sátiro[1] para cortejá-la. 

 Semelhantemente, uma sociedade acrítica é presa fácil para o surgimento de um líder
que atenda exclusivamente os interesses do mercado. Sempre que ameaçado em seus
lucros, o Grande Capital toma a figura de governo que lhe convém para seduzir seu
povo. 

Em 1964, o mercado tomou o aspecto de Ditadura Militar (um governo supostamente
legítimo) a fim de acabar com as reformas de base pretendidas por João Goulart[2].

Em 1990, o mercado tomou a forma de um neoliberal jovem e viril, que
lamentavelmente raptou a poupança de toda nação com o pretexto de acabar com a
hiperinflação. Por fim, em 2019, a pretexto de combater a estagnação econômica e
acabar com a corrupção, o mercado se converteu num reacionário que defende a volta
da ditadura militar e satiriza os que ousam discordar de suas posições fascistas.

Recentemente, questionado sobre a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, a despeito dos
avanços sociais alcançados nos últimos anos, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica,

deu a seguinte resposta em nome da esquerda: “Conseguimos, até certo ponto, ajudar
essa gente (pobres) a se tornar bons consumidores. Mas não conseguimos transformá-

los em cidadãos” (BAHIANA, 2019). Mesmo em um ambiente democrático, nos últimos
30 anos, o país falhou em criar cidadãos, haja vista os valores defendidos pelo
presidente escolhido pela população. Pérolas como: “O erro da ditadura foi torturar e
não matar.”[3]; “Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre”[4] ou “As minorias têm que se
curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem.”[5]; são
apenas mais algumas gotas num oceano de ódio destilado pelo líder da nação.

Nesse Estado que desponta, há um desprezo aos direitos das minorias, seja por
colocarem em risco a nova ordem ou por serem incapazes de consumir. 
 
[1] Ser bestial com aspecto humano de corpo peludo, rabo, patas, orelhas e chifres de bode
[2] Reformas que visavam o aumento da inclusão social como reforma agrária, limitação das remessas de
lucros ao exterior e a estatização de refinarias privadas em prol da Petrobrás.
[3] Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, em julho de 2016.
[4] Campanha eleitoral no centro de Rio Branco em setembro de 2018.
[5] Discurso gravado em vídeo e publicado no YouTube, feito durante Campanha na Paraíba em fevereiro
de 2017.

 

R E V I S T A  C O S M O S  |  3 1

Consequência direta do neoliberalismo de FHC: A TRAGÉDIA DE MARIANA



Embora prevaleça a justificativa de que a
extrema direita chegou ao poder para
acabar com a corrupção e a “ameaça
comunista”, tal afirmação é no mínimo
hipócrita. Lula fez sua sucessora após uma
enxurrada de condenações em função do
mensalão que envolvia particularmente o
Partido dos Trabalhadores (PT). Ademais,
não se questionava o apoio declarado ao
governo de Chaves na Venezuela,
demonstrando que a ascensão de um
Estado Neofascista é alimentada por uma
profunda mágoa correlata à perda da
capacidade de consumo.
Se a educação produz cidadãos, a falta
dela gera pessoas individualistas e
alienadas. Lamentavelmente, desde a
Constituição de 1988, não fomos capazes
de alcançar a austeridade econômica, a
concretização dos direitos fundamentais, a
redução da corrupção (que sempre foi
histórica e sistêmica no Brasil), nem hábeis
o suficiente para evitar a cooptação do
neoliberalismo em desfavor da cidadania.

 

 
SOCIEDADE CONSUMISTA E ULTRACONSERVADORA

 
Os evangélicos tiveram um papel decisivo na configuração desse novo modelo de
Estado, respaldados pela teologia da prosperidade. Diferentemente da ética protestante,

baseada no sucesso econômico em função do trabalho sistemático, a teologia da
prosperidade vincula o crescimento espiritual à posse de bens, condenando à pobreza
aqueles que não professam a fé em Deus, o que possibilita ao indivíduo ascender
economicamente numa sociedade desigual. A pobreza então, é consequência de uma
vida “desregrada”. O lema de campanha de Bolsonaro, “Brasil acima de tudo. Deus acima
de todos.”, não restringe a superioridade divina à autoridade moral, mas também se une
à promessa de prosperidade àqueles que colocam a pátria “acima de tudo”, não como
uma nação solidária, mas como engrenagens de uma economia interdependente, numa
clara alusão de que o trabalho e empreendedorismo devam andar juntos. 

Logo, qualquer política pública orientada à redução da desigualdade social é ilegítima,

seja por afrontar a vontade de Deus, (que “permite” a existência da pobreza aos que não
professam a fé verdadeira) ou por arrecadar tributos que reduzem a capacidade de
consumo. Nesse sentido, o imposto torna-se “roubo” e o Estado deve ser drasticamente
reduzido, nem tanto pela corrupção e privilégios do setor público, mas sobretudo por
afrontar a meritocracia implícita na teologia da prosperidade.

Por outro lado, esta prosperidade está atrelada ao incremento dos meios de produção, o
que pressupõe o aproveitamento máximo dos recursos naturais. Pautas como direitos
trabalhistas, regulamentação de mercado, desmatamento, redução de agrotóxicos,

preservação de áreas indígenas/quilombolas e publicidade abusiva só obstruem
investimentos, que estão “acima de tudo”,endossados por “Deus”.
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Se o conhecimento científico e os direitos humanos, trabalhistas, ambientais,

comerciais e do consumidor restringem o mercado, seja por limitar as forças
produtivas ou por impedir o consumo compulsivo, essa nova sociedade torna-se
inimiga do saber, dos direitos, da modernidade e especialmente dos diferentes
pensamentos. Nas palavras de Umberto Eco sobre o eterno fascismo, “[...] distinguir
é um sinal de modernidade. Na cultura moderna, a comunidade científica percebe
o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos.” (ECO, 2018, p. 49). 

Em oposição à modernidade, a sociedade atual ancora seus
valores nos tempos de ditadura militar, uma época de “heroísmo” e “milagre
econômico”, onde vigorava a heteronormatividade, o machismo, o patriarcado, o
rascismo, a homofobia, o anticomunismo e o ufanismo tosco.

Esse resgate às tradições e “bons costumes” se tornam verdades absolutas,

defendidas com unhas e dentes, de tal sorte que, se “Deus está acima de todos”,

todos devem manter um comportamento padrão, o que provoca um estado de
beligerância permanente contra tudo que se oponha à nova ordem. Ainda que a
narrativa predominante justifique tal comportamento sobre a ótica da defesa dos
valores cristãos, a única verdade sustentável é que nem os valores são cristãos, nem
Deus precisa de alguém que os defenda. Isto posto, ambientes como educação,

cultura, artes e jornalismo, onde a liberdade de expressão produz vozes
dissonantes, são extremamente atacados. 

Discursos como “a mídia é mentirosa e maniqueísta”; “os professores são
doutrinadores comunistas”; “os universitários são baderneiros”; “os artistas são
vagabundos que ‘mamam nas tetas’ da lei Rouanet”, são massificados nas mídias
sociais tomando as mentes vazias de assalto. Teorias da conspiração que têm por
objetivo primordial perseguir os “inimigos do povo” e castrar o livre pensar.
Uma esterilização que se concretiza no boicote à determinados veículos de
comunicação; na demissão de jornalistas; no bloqueio de verbas de universidades
federais por questões ideológicas; na redução de verbas destinadas aos cursos de
filosofia e sociologia; em projetos de lei como o “Escola sem partido”; na proibição
de livros didáticos; na demissão de docentes; na censura à determinados conteúdos
nas escolas; na violência física e psíquica[1]contra professores.

 
 
 
 
[1] A filmagem de professores feitas pelos próprios alunos, como instrumento de ameaça e de
linchamento virtual é uma violência psíquica.
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Para os que não viveram a ditadura (1964–

1985) ou sofrem de uma conveniente
amnésia, a corrupção não foi menor
período militar. A ditadura não permitia a
averiguação dos fatos, nem a punição dos
envolvidos em atos de corrupção. Nas
palavras de Schwarcz (2019, p. 110): “a
censura vigente desde o princípio do novo
regime impediu que as várias denúncias
que recaíam sobre o grupo militar fossem
de fato analisadas”.

Apesar disso, os militares não puderam
conter alguns escândalos. Entre eles, em
1976, há a admissão de pagamento de
propina em 1969, feita pelo próprio
presidente da General Eletric (GE) para que
as locomotivas da empresa fossem
adquiridas pela Rede Ferroviária Federal
(RFFSA). Em 1979, quando Paulo Maluf era
governador biônico[1] de São Paulo, a
empresa de sua mulher, Sylvia Lutfalla,

obteve volumoso empréstimo do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
quando esta já se encontrava em processo
de falência. Em 1982, o jornalista Alexandre
Von Baumgarten foi assassinado por conta
de seu conhecimento sobre ligação do
general Newton Cruz
com o escândalo da Agropecuária Capemi,
que desviou pelo menos Us$ 10 milhões
na comercialização de madeira na região
de Tucuruí (FREIRE, 2015).

 
 
 
 

[1] Cargo biônico é aquele cujo titular foi investido
mediante a ausência de eleições.

 

Essa violência impede o diálogo, o
consenso. Sob a esfera da polarização
radical, toda discussão tem por objetivo
humilhar o adversário, vencer o debate
(lacrar). Um ódio que produz pessoas
manipuláveis, cegas diante de fake news e
o medo do petismo, do comunismo, da
doutrinação, do homossexual, do bandido.

Uma evolução do voto de cabresto e da
fraude eleitoral dos tempos do Estado
Oligárquico. 

O medo inerente do neofascismo dá voz ao
rígido controle social. O uso da força em
detrimento às políticas públicas inclusivas
para a manutenção da ordem desagua no
aumento da violência, da pobreza e do
encarceramento em massa. 

Essa força punitiva contrapõe-se ao Estado
raquítico, omisso na garantia de direitos
individuais e coletivos. Essa dicotomia
Estatal provoca o caos social numa crise
permanente, conveniente para o
desenvolvimento de novos produtos e
serviços. 

Outrora inegociáveis, direitos e garantias se
tornam moeda de troca em favor da
liberdade de mercado, possibilitando o
livre acesso às “próteses da razão”:

televisores, computadores, smartphones e
celulares. Nessa ditadura do mercado,

cidadãos são convertidos em
consumidores alienados (CASARA, 2017).

A identificação entre os Poderes político e
econômico se dá sem qualquer pudor. E se
expande na mesma proporção com que os
investimentos públicos são largados às
moscas. Os valores democráticos e os
limites rígidos ao exercício do poder se
reduzem a uma sombra. Farsa democrática
que justifica o arbítrio do Estado
Neofascista.    

A posse de arma de fogo, caro sonho de
consumo dos que perderam suas
esperanças no Estado Democrático de
Direito, por fim, se reduz a um gesto feito
com os dedos numa imitação fálica
repetida incessantemente. Entretanto, esse
suposto poder que remete à ditadura,

jamais pertenceu (e nem pertencerá) ao
cidadão comum do Estado Neofascista.

 

A  FARSA DE UM REGIME MILITAR
PRÓSPERO E SEGURO
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Conjuntamente, o preconceito foi uma marca registrada da Ditadura Militar. A ideia de
que não havia racismo foi bastante usada para abafar as contradições sociais em que
viviam (e vivem até hoje) grande parte dos negros deste país. Era comum que militares
se infiltrassem nos grupos de movimentos raciais. Com o pretexto de impedir o
repúdio ao regime e a contestação do mito da democracia racial, 41 líderes negros
morreram ou desapareceram após supostas ações militares, havendo ainda, relatos por
todo o país de centenas de prisões políticas e casos de tortura envolvendo integrantes
de lutas contra o racismo (MADEIRO, 2018).
Concernente aos índios, a situação foi mais dramática. O confisco de terras,
deslocamentos forçados em massa, ofertas de alimentos envenenados, contágios
propositais, sequestros de crianças, bem como massacres com armas de fogo
marcaram esse período. Somente entre 1968 e 1971, foram mais de 2 mil índios mortos,
seja por violência do Estado ou pela omissão deste em nome da expansão de estradas
(Transamazônica), ou da exploração da terra. Assim, tanto negros quanto índios foram
condenados à ausência de direitos e à perda de sua identidade (CARDOSO; TAVARES,
2018).
O regime militar praticou todo tipo de atentado contra as liberdades individuais e
coletivas em prol do “milagre econômico”, sem qualquer resistência por parte da
sociedade civil. Somente em 1968, após o Ato Institucional número 5 (AI-5), é que
surgiram movimentos de luta armada. 
Até aquele momento, apesar da censura, violência e tortura terem sido o modus
operandi da ditadura, o AI-5 os institucionalizou, suspendendo formalmente quaisquer
garantias constitucionais. O exílio foi a saída para milhares de cidadãos que
protestavam de alguma maneira contra o regime militar, evitando prisões políticas,
execuções e torturas, que passaram a ser legalizadas. Tais práticas, tiveram o aval de
grande parte da sociedade, que incorporou a violência, a hipocrisia, o autoritarismo e o
racismo como modo de manutenção do status quo.
O crescimento da economia, baseado na falta de saneamento básico, arrocho salarial,
crescimento desordenado das cidades e vultuosos empréstimos internacionais,
chegou ao seu esgotamento em 1982, com a crise da dívida externa. Ao final de 21 anos
de chumbo (1985), a ilusão da economia forte terminou com um país quebrado, uma
inflação de 231% ao ano e uma dívida externa de Us$ 100 bilhões (BARRUCHO, 2018).
Chegava ao fim o modelo econômico da ditadura, obrigando o mercado a adotar
uma nova máscara, a do Estado Democrático de Direito. 

Após a saída do Regime Militar do poder houve um crescimento exponencial da
violência, (que até então era reprimida pela Ditadura), decorrente da grande dívida
social deixada, verificada no aumento do número de favelas e de pessoas em situação
de miséria extrema. 
Nesse processo de devolução do poder à sociedade civil, a anistia serviu muito mais ao
esquecimento dos horrores da ditadura do que ao resgate da cidadania por aqueles
que foram presos ou exilados. Embora o fascismo tenha deixado o poder, não
abandonou o corpo social, instalado em sua corrente sanguínea como um vírus
incubado desde os tempos de escravidão, se reproduzindo lentamente ao longo dos
anos de redemocratização com a ajuda do neoliberalismo, vindo a se manifestar como
doença social em 2018.
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É certo que um Estado Democrático de Direito não se daria somente por estar
delineado numa Carta, cujo adjetivo “Magna”, não representava nada para um povo
que sequer compreendia o sentido da palavra “cidadania”, ou da expressão “direitos
fundamentais”. Por isso, nesses últimos 30 anos, a educação como “direito de todos e
dever do Estado e da família” poderia ter sido um fator decisivo no combate à
corrupção, fascismo e todos os demais valores que impedem a constituição de uma
“sociedade livre, justa e solidária”.

No processo de redemocratização do país, o neoliberalismo funcionou como um
catalisador do fascismo social, paradoxalmente, na expectativa de que a atuação
reduzida do Estado pudesse criar uma economia forte o suficiente para a
concretização dos direitos fundamentais. A redução do Estado em prol do livre
mercado é a premissa básica do neoliberalismo. No Brasil, sempre se pautou pela
privatização, pelo financiamento maciço da iniciativa privada pelos bancos públicos,

pela globalização do sistema de produção e comércio de produtos e serviços (com
participação massiva do capital estrangeiro) e pelo ataque constante ao Estado de
bem-estar social (SAAD FILHO; MORAIS, 2018).

A partir do governo de Fernando Collor, que extinguiu subsídios, abriu o mercado
brasileiro ao exterior e deu início às privatizações de empresas estatais como Usiminas
e CSN, todos os outros governos se posicionaram nesta mesma linha neoliberal, em
maior ou em menor grau. Mesmo nos governos de esquerda, a despeito dos louváveis
esforços para a redução da miséria e dos défices habitacional e educacional, houve um
forte investimento de capital por parte do Estado junto aos grandes conglomerados,

via financiamento BNDES, (Ambev, Friboi, Odebrech e OGX), além de concessões na
exploração de aeroportos, rodovias, pré-sal, e privatizações de usinas hidroelétricas e
subsidiárias da Petrobrás, o que confirma o viés econômico. 

Concomitantemente, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, surgem as leis
9.608/98 e 9.790/99, que regulamentam, respectivamente, os Serviços Voluntários e a
Participação do Terceiro setor na gestão pública, numa nítida intenção de transferir à
sociedade civil a responsabilidade pela prestação de serviços cruciais para a
consolidação dos direitos fundamentais, como a educação, a qual deveria ser de inteira
responsabilidade do Estado (SANTOS; et al., 2012).

Ainda nesse período, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) passa
a permitir a exploração econômica do setor educacional, propiciando uma invasão de
faculdades particulares no país.

Já nos governos do PT, a partir de 2005, a faculdade que aderisse ao programa PROUNI
– Programa Universidade para Todos, passaria a receber isenção de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Desse modo, começaram a surgir verdadeiros oligopólios de ensino superior
(Anhanguera, Estácio, Kroton), muitos desses, envolvendo capital estrangeiro e ações
na bolsa de valores (MELLO; ALVES, 2016). Com isso, enquanto o investimento público
no ensino não é suficiente nem mesmo para a erradicação do analfabetismo, grupos
privados favorecidos por incentivos fiscais e financiamento público se tornam
verdadeiras potências econômicas, indústrias de massa baseadas na formação de mão
de obra “qualificada”, (supostamente absorvível pelo mercado), e cidadãos
“responsáveis”, cônscios de sua eterna responsabilidade em aprimorar o próprio
conhecimento diante de uma economia que estará em contínua transformação.

Na era neoliberal a emancipação pelo conhecimento dá lugar à incerteza dos meios de
produção, em constante mutação. Isso produz um abismo entre o conteúdo
educacional e os requisitos da iniciativa privada. O trabalhador, antes identificado por
um determinado tipo de ocupação, passa a se definir com base no acúmulo de
aprendizado, que por sua vez, também é “perecível” (LAVAL, 2004).
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Por conseguinte, o diploma não é suficiente para a devida empregabilidade,

sobretudo porque o Estado, no afã de abrir o mercado de ensino para a iniciativa
privada, não cria políticas de investimento capazes de gerar postos de trabalho
suficientes para a ocupação de profissionais cujo diploma tem validade temporária. 

Numa triste constatação, a empregabilidade passa a estar para o ensino assim como a
segurança está para o porte de armas. De qualquer modo, em ambos os casos há uma
transferência de responsabilidade do Estado para o indivíduo. Nessa lógica, o
investimento na educação pública é questionável, já que provoca o sucateamento da
educação e serve exclusivamente aos interesses particulares.

O Estado mínimo passa a comungar com a maximização dos lucros privados e os
professores, meros entregadores de conteúdo. Alunos se tornam “produtos perecíveis”,

parte de uma engrenagem mercadológica subsidiada pelo Estado.

Contraditoriamente, os contribuintes se recusam a pagar impostos para uma escola
“medíocre”, e acabam aceitando soluções liberais. “A fuga dos alunos mais
privilegiados das más escolas acentua a constituição de guetos e favorece o setor
privado” (LAVAL, 2004, p. 93).

Apesar dos inegáveis avanços no ensino desde a Constituição, (como a redução do
analfabetismo, bem como o considerável aumento do número de pessoas
possuidoras de diploma), a taxa de desemprego, que era de 5,18% da população
economicamente ativa em 1988 (QUADROS, 2003) passou para 11,6% em 2018
(ALVARENGA; SILVEIRA, 2019). 

Ademais, é preciso considerar as milhares de pessoas que, embora tenham feito
algum curso superior, foram obrigadas a colocar seu diploma na gaveta e buscar
outras atividades fora de sua expertise original para não se tornarem parte dessa
estatística, vinculada não apenas à crise econômica, mas também com a má
qualidade do ensino oferecido. Além de converter a educação tradicional num artigo
obsoleto, tal realidade de ensino cria uma juventude alienada, que busca sem sucesso
atender as necessidades de um mercado cada vez mais competitivo.

Simultaneamente, o neoliberalismo criou uma sociedade de consumo, onde as
pessoas valem pelos bens que possuem e não pelo caráter ou conhecimento. Esse
desprezo pelo saber serve ao enaltecimento da futilidade e à dominação do Estado.

 

R E V I S T A  C O S M O S  |  3 8
 



CONCLUSÃO
 

Como um vírus latente na corrente sanguínea do corpo social, o fascismo sempre foi uma
ameaça desprezada pela sociedade. Embora a Comissão Nacional da Verdade (2011), tenha
se destacado ao trazer à luz os horrores da ditadura, chegou 32 anos após a anistia. Isso
impossibilitou a devida punição dos responsáveis pelos crimes da ditadura e facilitou a
releitura da história, agravando o saudosismo da época por parcela considerável da
sociedade. Por isso, trazer à luz a violência da Ditadura é um alerta à geração atual no que
pode se transformar o presente Estado Neofascista.

A Constituição Democrática de 1988 foi um grande passo para a redemocratização do país,

garantindo direitos fundamentais e oportunizando investimentos em educação de
qualidade para o desenvolvimento de cidadãos críticos e participativos, a fim de imunizar a
nação contra o vírus do fascismo. 

Entretanto, o neoliberalismo econômico não foi capaz de promover a inclusão social, mas o
aumento da violência e a decomposição da classe trabalhadora e do sentimento de
solidariedade. Ao invés de cidadãos autônomos, este caminho levou à dependência do livre
mercado e ao sucateamento do ensino, facilitando a união entre governo e capital.
Esse absolutismo mercadológico escorado no neofascismo se mantém por intermédio da
troca da cidadania pelos bens de consumo. Essa relação se perpetua numa educação
acrítica, sem partido, inibindoo questionamento da atuação de representantes políticos e
das grandes corporações nos aspectos políticos, econômicos e socioambientais.  Nesse
sentido, é preciso lutar por uma ruptura entre mercado e governo, na busca pelo Estado de
bem-estar social. A democratização de um ensino de qualidade seria o primeiro passo,

permitindo que o filho da faxineira pudesse conviver com o filho do empresário na mesma
escola.  Além disso, é preciso criar condições para a manutenção dos alunos nas escolas.

Uma criança que tem medo, fome e vive sem amor dificilmente continuará estudando ou
terá um bom aproveitamento do ensino. A falta de educação é um caminho mais rápido
para o crime. 

A valorização de professores, mediante a concessão de melhores salários e uma formação
superior condigna com a carreira docente, orientada para o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e socioemocionais dos alunos seria outra medida fundamental nesse
caminho. Transformando pessoas em cidadãos capazes de raciocinar de forma
independente.

Em todos os países com alto índice de desenvolvimento humano (IDH), a educação tem
papel proeminente no incremento tecnológico, geração de riqueza e manutenção da
democracia. Sem ela, o corpo social fica suscetível às fake news, teorias da conspiração,

desmandos do mercado e salvadores da pátria de plantão.
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Muito se fala sobre a importância e
necessidade de inovar e renovar a estrutura
complexa em que a educação se baseia.
Perpassando a área física, a
gestão,  chegando até a modificação de
ementas e planos de aula, o processo de
inovação, caracterizado por Rossi (2005)
como emancipatório que procura repensar
a estrutura de poder, as relações sociais e
seus valores, possui como objetivo a
promoção de melhoria do sistema
educacional, levando além de
acessibilidade, uma educação de
qualidade independente da classe social
em que o indivíduo encontra-se,
desafiando assim todo o sistema vigente e
a estrutura desigual que o mesmo está
alicerçado.  Embora esse seja o discurso ao
se propor a inovação da educação, Messina
(2001) demonstra que, o que se materializa
é a manutenção de propostas
conservadoras que desconsideram a
diversidade, os contextos sociais e culturais,
caracterizando um descaso com a
sociedade em prol de interesses de uma
pequena parcela privilegiada da sociedade
que se utilizam de políticas
homogeneizadoras para se manter.
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Assim a utilização da palavra “inovação” é empregada de maneira errônea, uma vez
que o termo mais correto para esse processo deveria ser “manutenção”, já que as
reformas na e da educação estão sendo utilizadas como mecanismos de ajuste
social, em que ao ser adotada como discurso pelos grupos que definem as políticas
do campo
educacional tornou-se conservadora. Messina (2001) apresenta como a inovação,
tão discutida e defendida por esses grupos, ao ser aplicada em uma sociedade
globalizada e consequentemente fragmentada torna-se uma estratégia que parte
do
centro de controle com a finalidade de executar uma regulação social e pedagógica. 
O emprego da palavra manutenção aqui discutida e defendida não se restringe a
superficialidade da mesma, mas sim percorre assuntos enraizados na sociedade,
como é o caso da dicotomia social.
Torna-se necessário a existência do pobre sem estudo e o rico detentor de
conhecimento. Exemplificando essa relação, é vital que o filho do trabalhador
continue sem acesso à educação e se torne mão de obra barata e desqualificada,
que não questiona as normas em que se encontra submetido, para assim
permanecer como engrenagem do sistema perverso (SANTOS, 2006) denominado
capitalismo.
O capitalismo por sua vez é um sistema diretamente ligado à lógica do mercado.
Quando aplicado tal sistema, à área da educação se encontra integrada e submetida
a essa lógica e consequentemente se transforma em uma ferramenta para a
manutenção e permanência do capitalismo.
Associados ao sentido mercadológico, os processos educacionais, impulsionados pelo setor produtivo,
passaram a direcionar majoritariamente os rumos das pesquisas científicas, em todas as áreas do
conhecimento, e a formar os recursos humanos sob a égide da hegemonia cultural do capital, de
caráter individual e particularista, baseada nos paradigmas seletistas da competência, competitividade,
eficiência e privatização. (COSTA, 2011, p. 10)
 

Para assimilar o avanço da lógica mercadológica na educação torna-se necessário
compreender, mesmo que superficialmente o neoliberalismo e seus impactos na
educação brasileira. Silva (1994) expõe como o projeto neoliberal busca viabilizar a
entrada dos propósitos empresariais e industriais no sistema educacional
preparando o indivíduo para a lógica do trabalho, além de fomentar e aliar a
“premissa das liberdades individuais à diminuição da função do Estado” como
Boneti (2015) explica, assumindo tendência à privatização dos direitos sociais. 
Ao focar no discurso em ascensão no campo político brasileiro é fácil analisar e
constatar o grande interesse em transformar a educação em mercadoria, processo
antagônico a de um Estado “realizador de seus deveres constitucionais de prover a
educação pública necessária” (ROSSI, 2005, p.25), isto é, característica marcante do
neoliberalismo, recriando o produtivismo e o tecnicismo.
Como representação atual das práticas neoliberais no campo educacional brasileiro
tem-se a minuta de projeto de Lei Programa Institutos e Universidades
Empreendedoras e Inovadoras, Future-se, lançado no dia 17 de julho de 2019   pelo
ministério da educação (MEC), que possui o discurso de fortalecimento da
autonomia administrativa, isto é, os Institutos Federais teriam a autonomia de
procurarem Organizações Sociais - OS interessadas em financiar suas atividades,
retirando toda a responsabilidade do Estado em manter os institutos.              Assim,
o presente artigo se propõe a fazer uma análise mais aprofundada sobre o Future-se,
demonstrando seus principais pontos, fazendo o esforço de compreender as
relações presentes e a quem o mesmo visa de fato favorecer e amparar. Além dessas
pretensões, busca-se analisar os possíveis impactos da implantação do Programa
nas Ciências Humanas.
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Pequena análise projeto de lei programa instituto
e universidades empreendedoras e inovadoras-

Future-se
 
Para uma melhor qualidade da discussão não cabe
aqui realizar a apresentação e análise de todos os
pontos do programa. Esse processo não
promoveria uma clareza sobre a minuta, tornando
o presente artigo apenas descritivo e desprovido
de uma reflexão crítica a respeito do tema
abordado.   Assim, será apresentado abaixo alguns
dos pontos considerados elementares para se
compreender as bases do programa. 
 No início da minuta, mais especificamente em seu
artigo 1º é declarado a finalidade do programa, isto
é “fortalecimento da autonomia administrativa e
financeira das Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES, por meio de parcerias com
organizações sociais e do fomento à captação de
recursos próprios” e em seguida, no parágrafo 1º,
são apresentados os 3 eixos que serão os pilares do
programa, onde o 1º é composto por gestão,
governança e empreendedorismo, o 2º pesquisa e
inovação e o 3º internacionalização.
 
 

Ao ser analisado este 1º artigo é possível
notar a presença da frase “fortalecimento
da autonomia administrativa e financeira”
o que num primeiro momento pode ser
entendido como algo bem intencionado.
Porém, o processo de autonomia
administrativa e financeira já ocorre
dentro das universidades, mas não nos
moldes estabelecidos por esse programa.
Atualmente ocorre uma livre gerência dos
recursos públicos vindos do Estado pelas
IFES que será substituído, caso ocorra a
implantação do Programa, pelo processo
de emancipação do Estado para com
seus compromissos, passando para as
mãos dos Institutos Federais a
responsabilidade de se manter ativo na
sociedade, por meio de parcerias com
Organizações Sociais - OS.  Quando
analisado os três eixos em que o
programa se baseia, é possível notar os
mesmos sendo apresentados como
grande alteração aos moldes já
estabelecidos dentro dos Institutos
Federais. Essa inverdade é utilizada como
mecanismo para depreciar as atividades
realizadas dentro das IFES levando a
comunidade a acreditar que a adesão ao
Future-se significa sim, um progresso na
educação brasileira. Ao invés disso, o que
pode ser observado, caso ocorra a
implantação do mesmo é o
desenvolvimento antagônico
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a uma educação pública para a classe trabalhadora. [...] O  projeto da classe trabalhadora é referendado no
princípio da desalienação do trabalho. O Future-se elimina toda e qualquer possibilidade de implantação
de um projeto educacional nesse sentido. (FASUBRA, 2019, p. 5)

 
Essa incompatibilidade decorre da subordinação das IFES aos interesses do mercado,
como FASUBRA (2019) explica que os serviços que deveriam ser públicos e de
qualidade passarão a ser regulados pelo mercado visando a obtenção lucro. 
 No artigo 4º fica evidente como a mão invisível do mercado (SMITH, 1982) se perfaz em
todas as esferas no tocante aos Institutos Federais. É redigido que compete à
Organização social contratada:
 
II – apoiar a execução de planos de ensino, extensão e pesquisa das IFES; III – realizar a processo de gestão
dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação; IV – 
auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das IFES participantes; e V – exercer outras atividades inerentes
às suas finalidades.

 
Assim, desde assuntos que competem às reitorias até a idealização de planos de
ensino estarão subordinados aos interesses das Organizações Sociais responsáveis por
determinado Instituto Federal. Com a adesão do programa as OS poderão moldar as
atividades e pesquisa em prol de suas inclinações, isto é, os avanços científicos e
tecnológicos passarão a ter função mercadológica substituindo a função social que
atualmente possuem. Destaca-se também o auxílio das OS na gestão patrimonial dos
imóveis das IFES, presente no tópico IV. Muitos impactos podem ser atrelados à
aceitação desse tópico, como é o caso da não possibilidade de utilizar os blocos e
pavilhões por discentes e docentes para fins extracurriculares, restringindo o uso
apenas a aulas previamente agendadas, retirando toda a liberdade de alunos e
professores de usufruírem dos espaços acadêmicos. 
Embora seja algo difícil de trazer para o real, não pode ser considerado um devaneio.
Atividades extracurriculares não terão espaços dentro das IFES uma vez que a lógica
do mercado não permite a criatividade e o apreciar do tempo, dado que tempo é
dinheiro. Toda essa lógica é ainda mais nítida no artigo 8º onde é sinalizado que “A
Secretaria de Patrimônio da União transferirá a administração de bens imobiliários
para o Ministério da Educação, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o
FUTURE-SE.” e também no artigo 15º em que
 
as IFES participantes ficam autorizadas a conceder a pessoas físicas ou jurídicas o direito de nomear uma
parte de um bem, móvel ou imóvel, de um local ou evento, em troca de compensação financeira (“naming
rights”), conforme disposto em regulamento.

 
Partindo para o artigo 11º, presente no capítulo II - Da gestão, da governança e do
empreendedorismo, é apresentada as diretrizes de governança, aqui analisados apenas
a os tópicos II e V. Neles são expostos que haverá à
 
II – promoção da simplificação administrativa, da modernização da gestão pública e da integração dos
serviços públicos, especialmente por meio da utilização de instrumentos digitais e eletrônicos;  V – adesão,
no que couber, a códigos de autorregulação reconhecidos pelo mercado;

 
Ao realizar a análise do tópico II fica evidente que para ocorrer a modernização e
integração dos serviços públicos haverá por consequência a demissão de diversos
técnicos administrativos que serão substituídos por mão de obra automatizada.
Partindo para um entendimento mais humano sobre o fato, trata-se de indivíduos que
deixarão de ter um emprego e consequentemente renda para se manterem, muitas
vezes sendo obrigados a se alocarem em subempregos, submetendo-se, mais uma vez,
a lógica perversa do sistema capitalista, em que ao se demitir seres humanos não se é
pensado nos impactos sociais e sim na margem de lucro e se a mesma estará
crescendo com a realização de tal ato.
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Focando agora no tópico V, também situado no artigo 11º, é utilizado a expressão
“códigos de autor regulação reconhecidos no mercado” frase está que compactua com
todo o diagnóstico realizado acima.  Souza (2019) afirma que ao submeter as IFES a
lógica do mercado de capitais que possui características oportunista, especulativa,
volátil e de curto prazo, estará aceitando um processo extremamente grave, uma vez
que as instituições entregarão “parte significativa do poder normativo e de gestão que
faz parte da sua autonomia, para o mercado financeiro e para o Governo” abrindo mão
de elaborar e aplicar suas próprias políticas acadêmicas. 
E os desmontes das IFES não param por aí. Embora já seja evidente no programa
Future-se questões como perda de autonomia, submissão a agentes externos aos
Institutos e a desvalorização das carreiras de técnico e docente, no dia 23 de setembro
de 2019 o atual ministro da educação, Abrahan Weintraub em uma entrevista ao jornal
O Estado de São Paulo declarou intenções em realizar a contratação de docentes e
técnico-administrativos por meio de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
Antônio Gonçalves, presidente da Associação Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (ANDES-SN) afirma que as reais intenções ao ser adotado a
contratação por meio de CLTs é precarizar as condições de trabalho através do
processo de flexibilização e perseguição de servidores, levando a uma rotatividade
muito grande dos mesmos, diminuindo a qualidade do serviço. O sistema vigente
atualmente, Regime Jurídico Único, oferece proteção aos servidores, uma vez que é
composto por leis que garantem os direitos dos trabalhadores. (ANDES, 2019).
Em relação ao discurso da adesão voluntária ao programa Future-se, cabe aqui uma
comparação com que acontece com a empresa Ebserh e os Hospitais Universitários
Federais. A Ebserh é uma empresa pública de direito privado responsável pela gestão
do programa criado pelo decreto n° 7.082/2010 (Programa Nacional de Reestruturação
dos Hospitais Universitários Federais - Rehuf). A atuação da empresa é realizada a
partir da adesão voluntária dos hospitais.  
A Universidade Federal de Uberlândia aderiu ao programa Rehuf em 2018, e o que se
percebe, é que a adesão dita como voluntária é na verdade forçada, visto que, após
tirar os recursos necessários para o funcionamento do hospital, a única opção é aderir
ao programa. Em nota emitida pelo canal de comunicação da UFU (Comunica UFU,
2018) é informado que “O processo nº 37/2014 foi apresentado aos conselheiros pelo
relator Sérgio Vitorino Cardoso, com parecer favorável à adesão, considerando, entre
outros pontos, as dificuldades financeiras da Fundação de Assistência, Estudo e
Pesquisa de Uberlândia (Faepu), atual administradora do HCU”. 
O programa Future-se foi proposto justamente após o anúncio de um corte de verbas
na educação superior, o que muito se assemelha ao que acontece com o programa
Rehuf, ou seja, a ideia de uma adesão voluntária é apenas um discurso criado para
mascarar a imposição. 
 Portanto, o programa Future-se altera toda a estrutura do ensino superior brasileiro, de
forma que força a adesão a lógica mercadológica, que por sua vez, não se preocupa
com a qualidade do ensino muito menos com a qualidade de vida dos alunos,
professores e servidores, apenas com a geração de lucro.
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Possíveis impactos nas ciências
humanas
 
Schram e Carvalho destacam o papel da
educação na sociedade utilizando a
teoria elaborada por Paulo Freire. Os
autores propõem uma educação
transformadora baseada no livre pensar,
capaz de propiciar mudanças através da
consciência de classes sociais, por
intermédio de reformas histórico-
culturais, concepção essa que muito se
alinha aos métodos adotados nos
Institutos Federais atualmente, já que
seguem o preceito de promover o
pensamento crítico e o livre pensar. Para
Catani (2008) a universidade é o local
com o grau mais alto de liberdade, e
que se deve lutar intensamente pela
preservação e valorização deste, como
um espaço laico,
gratuito e de qualidade, configurando
um espaço de resistência.
Ao se submeter a lógica do mercado, as
IFES perdem sua função de formar
cidadãos capazes de pensar
criticamente, passando a formar
indivíduos treinados à atender as
necessidades de um sistema capitalista,
com características perversas, que traça
suas diretrizes baseando-se no lucro, na
soberania de uma pequena parcela da
sociedade em detrimento da maioria da
população. Analisando o período entre
2000 e 2010 é possível perceber o
significativo aumento do acesso à
educação superior entre os jovens de 18
a 24 anos (gráfico 1) o que representa o
aumento de uma população com
pensamento crítico, ou seja, uma
população que luta pelos seus direitos e
possui consciência política, não
aceitando ser submetida aos mandos da
burguesia. 
Gráfico 1: Taxas de acesso à educação
superior na faixa etária de 18 a 24 anos
(2000 e 2010) (Em %)

Guarniere e Melo-Silva (2017) afirmam
que a Lei de Cotas aprovada em 2012
determina que instituições federais
brasileiras reservem 50% das vagas para
estudantes negros, indígenas e/ou
provenientes de escolas públicas Assim
os grupos socialmente marginalizados
têm a possibilidade de, através da
educação, compreender e lutar pelos
seus direitos, o que vai de embate a
lógica capitalista que necessita de uma
massa populacional desqualificada para
servir de mão de obra braçal e barata. 
  A mercantilização da educação
superior proposta pelo programa
Future-se além de alterar os princípios
fundamentais da universidade pública,
faz com que os avanços científicos e
tecnológicos se realizem em prol dos
interesses dos mercados e não mais da
sociedade, ou seja,
as pesquisas desenvolvidas nas
universidades que procuram resolver os
problemas da sociedade perderão
forças para pesquisas que
substancialmente buscam gerar lucro.
As Ciências Humanas por sua vez serão
muito prejudicadas caso o programa
Future-se seja executado. Por
possuírem, como um de seus principais
focos a busca em compreender, explicar
os fenômenos sociais e prever seu
funcionamento, na busca de encontrar
respostas às necessidades concretas da
sociedade, visando contribuir com a
solução dos problemas como Lima;
Horta (2008) afirmam, não haverá
espaço para a realização de tais estudos
já que a lógica do capital valoriza o
avanço tecnológico em função da
economia, desconsiderando a qualidade
de vida.

FONTE:  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 2014
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KARL MARX - MONUMENTO NA RÚSSIA



 
Sobre a égide do capitalismo, (o conhecimento)
sofre sua influência e atualmente nos deparamos
com a apropriação comercial e mercadológica
do “saber”, na dimensão que o conhecimento
transforma-se em “valor capital”, muitas vezes
potencializando os países desenvolvidos e
enfraquecendo a vida do homem e do planeta.
(LIMA; HORTA, 2008, p. 8)

 
O programa Future-se fomenta a
competitividade e a individualidade
entre os cursos que serão obrigados a
procurar financiamento, dificultando a
interdisciplinaridade.
Consequentemente, a desvalorização
dos cursos ligados às ciências humanas
pois essas são julgadas como
desprezíveis na visão mercadológica ,
assim como afirma Ordine (2016), “todos
os saberes que não trazem lucro são
considerados inúteis” (p. 9)
A economia dominante despreza aquilo
que é visto como inútil e assim abre
mão das ciências humanas em favor do
lucro. Fere drasticamente as “memórias
do passado, as disciplinas humanísticas,
as línguas clássicas, a educação, a livre
pesquisa, a fantasia, a arte, o
pensamento crítico e o horizonte civil
que deveria inspirar toda atividade
humana” (ORDINE, 2016, p. 12)
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O desenvolvimento do presente artigo
teve como finalidade proporcionar um
maior entendimento sobre as bases do
Programa Future-se, uma vez que sem
uma análise crítica sobre a minuta,
cidadãos de diferentes níveis de
escolaridade podem ser levados a
acreditar que o projeto de lei é a melhor
alternativa para os Institutos Federais.
Aqui é assumido que as IFES não são
geridas e aplicadas na sociedade em
seu maior potencial, necessitando sim
de reformas em suas bases. Porém
reformas que visem um maior diálogo
com a sociedade, contribuindo de
maneira ativa para a construção de uma
comunidade crítica e pensante, que não
seja submetida às lógicas do mercado
sem ao menos lutar contra elas.
 
 
 

 
Torna-se necessário que ocorra uma
evolução das bases já estabelecidas nas
IFES sem que ocorra o abandono de
suas concepções. É imprescindível que
aconteça o aprimoramento das
atividades e políticas educacionais para
que seja possível englobar mais
indivíduos e grupos sociais que vinham
sendo, mesmo que aos poucos,
incorporados as políticas, ocupando as
salas de aula das IFES. Só assim será
viável a emancipação dos mesmos, para
que se tornem seres capazes de tomar
decisões e rédea de suas próprias vidas.
Ao invés disso, o Programa Future-se
surge antagônico ao processo de maior
democratização do conhecimento, se
mostrando excludente, visando o lucro
em detrimento da educação para todos.
Sendo implantado de cima para baixo,
sem diálogo nenhum com estudantes,
técnicos e docentes, é demonstrando o
autoritarismo que o governo atual,
baseado em fundamentalismos
ideológicos, pretende adotar ao longo
de seu mandato.
Cabe ressaltar que a falta de diagnóstico
e análises sobre a atual conjuntura em
que os Institutos Federais se encontram,
demonstra o total descaso do governo
para com a educação. A imposição de
sua concepção de educação sem ao
menos a consulta pública, digna e válida
demonstra como a lógica de uma
democracia representativa encontra-se
deturpada. 
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A população brasileira, neste momento de desmonte da educação e de seus direitos
necessita relembrar os governantes, que seus serviços devem servir, de fato, ao povo e o
mesmo deve ser consultado. Marx (2005) na escrita do manifesto do Partido
Comunista, ao desvendar os pilares do capitalismo e apontar suas características de
opressão social e também diagnosticar a grande dicotomia presente entre a burguesia
e o proletariado utiliza como fechamento do manifesto a frase tão conhecida
“Proletários de Todos os Países, Uni-vos!” como proposta de uma unificação dos
trabalhadores para combater o sistema vigente da época. Encaixando tal manifesto a
conjuntura atual, é possível compreender que a união da população constrói a força da
nação e apenas após o real entendimento desse processo será possível instaurar no
país uma real democracia em que não seja necessário a existência de seres humanos
em condições desumanas ou que a maior parte da população não receba estudo e
exerça apenas o trabalho braçal. Assim em uma modificação do célebre chamado
comunista: 
Estudantes de todo o país, Uni-vos!
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A pandemia da tão falada doença COVID-19 (causada pelo coronavírus) obrigou a
população a mudar instantaneamente seu modo de vida de uma maneira drástica.

Com a rápida e alta disseminação do vírus, o método adotado pela maioria dos países
como tentativa de frear o contágio e diminuir a curva exponencial de
contaminados/mortos foi a quarentena, com finalidade que não houvesse uma
superlotação do sistema de saúde, que já é deficitário.

Manter as pessoas dentro de suas casas, funcionando apenas os denominados setores
essenciais da sociedade (saúde, alimentação e transporte), é uma situação atípica e
não tão recorrente, o que denota a seriedade da doença. A sociedade está
acostumada com um ritmo constante e que é implacável, ocupando seus dias e
cabeças com as mais variadas atividades. Estudar, trabalhar, fazer compras, visitar
familiares e amigos, viajar, ir a shows/exposições... Tudo isso é alterado ou descartado
quando se tem a rotina alterada pela quarentena, que requer ficar dentro de seus
lares o máximo possível, evitando contato com outras pessoas.

Sem dúvidas, um dos setores mais falados e afetados durante a pandemia é o setor
econômico. O (infeliz) presidente Bolsonaro, ao invés de conscientizar a população
que em períodos como estes devemos priorizar a saúde, garantir o bem-estar e
principalmente acalmar os ânimos, vira e mexe bate na tecla de quão o setor
econômico entrará em colapso se não retomarmos as atividades. O que ele não pensa
é que revogando a quarentena, a tendência é o número de casos explodir de maneira
meteórica, causando então o colapso do sistema de saúde e mais mortes ainda.

Em um cenário de parada quase total, como ficam os trabalhadores autônomos, que
não tem renda fixa? Ficam em casa até o dinheiro acabar? Saem para trabalhar,
assumindo responsabilidade e jogados a própria sorte de serem contaminados ou
não? É um desafio e tanto a ser enfrentando principalmente pelo governo, que tem
como obrigação moral ajudar os mais necessitados nesses momentos, afinal é para
isso que a população mais carente (mais) paga impostos.

A pandemia também serve para analisarmos como as comunidades já invisíveis pela
população (negros, pobres, lgbts, entre outras minorias) sofrem mais ainda com a
quarentena. E é sobre isso que irei falar agora.
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Drag Queens – You better work!
 

You better work (é melhor você trabalhar!) é uma famosa frase utilizada como bordão
pela comunidade LGBT, disseminada principalmente por meio de uma das drag
queens mais famosas do mundo, Rupaul. Esta frase carrega consigo um sentido de
esforçar, trabalhar duro, impressionar para ser reconhecida, respeitada e as drag
queens são conhecidas historicamente por seus shows e performances artísticas,

sempre deslumbrantes, enérgicas e cheias de emoção/significado. É por meio dos seus
shows que as drag queens conseguem ganhar dinheiro para garantir uma vida menos
marginalizada e mais digna. Figurinos, acessórios, perucas, maquiagem são todos itens
que custam muito caro e por serem essenciais na arte drag, não podem ser deixados
de lado. É rotineiro ver uma drag queen fazer entre 7 e 10 shows semanais em boates e
clubes noturnos apenas para conseguirem se manter. E mesmo assim, boa parte
sobrevive com 50 a 100 dólares por show (o que pode parecer muito, mas não é
quando se leva em conta o alto custo da produção e da montagem da drag queen para
o show). 

Mas em época de quarentena, onde os locais de entretenimento estão todos fechados
e proibidos de funcionarem, como as drag queens se sustentarão, visto que a maioria
esmagadora das drag queens devotam sua vida profissional 100% a performar a arte
drag e não possuem outro trabalho onde podem tirar renda além de seus shows?

Buscar alternativas de geração de renda é um desafio não exclusivo a drag queens,

mas a todos os trabalhadores autônomos e sem renda fixa.   Alternativas exigem
esforço e criatividade, atributos que as drag queens tem de sobra. Enquanto algumas
estão fazendo leilões de seus acessórios já utilizados (como roupas, botas, perucas),

outras acharam na internet e nas redes sociais uma forma de levantar renda. 

Como?

Por meio de shows online. Muitas drag queens conhecidas e famosas no cenário se
uniram e estão criando “festivais” online, onde por meio de transmissões ao vivo (as
chamadas Lives, famosas em redes sociais como Instagram, Facebook e também na
plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube) elas criam cenários e se montam
para performar em frente a uma câmera. Alguns “festivais” cobram o acesso (como se
fosse um ingresso), outros não, cabendo aos expectadores darem gorjetas ao show das
queens (a prática de dar gorjetas, ou tipping em inglês, é um dos pontos mais fortes,

reconhecidos e respeitados da cultura drag, sendo uma forma de valorizar e mostrar
admiração a apresentação). Tudo é muito bem produzido e calculado nesses shows,

tendo horários específicos para cada queen performar. E não somente performances
musicais, como também outras habilidades, ensinando tutoriais de maquiagem,

estilização de perucas, aulas de dança, até contação de histórias. Outro ponto de alta
importância que tem sido observado nesses shows é que abriram espaço também
para doações destinadas ao combate do COVID-19.

Esses shows ao vivo estão tomando proporções maiores após diversas drags do
renomado reality RuPaul’s Drag Race confirmarem participação e divulgarem entre
seus milhares de seguidores. É notável que as drags que participaram do reality
tomam a dianteira no sentido de “sentir menos os efeitos econômicos da pandemia”, já
que possuem uma base de fãs significativamente mais ampla (o que torna o número
maior de expectadores e de arrecadação), cachê maior e agenda cheia, mas cabe
lembrar que essas queens também são autônomas e dependem desses mesmos
shows para manter o caixa.
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You are safe! (Você está a salvo)
 

Concluo essa coluna com outra frase dita por RuPaul quando suas queens estão salvas
no reality e trazendo uma reflexão. A pandemia do COVID-19 serviu como combustível
para alimentar a discussão e pensarmos e repensarmos nossa posição no mundo como
seres em uma sociedade. É posto em dúvida o estilo de vida que estava sendo levado,

dado como egoísta, centrado no financeiro e produção. É necessário refletirmos sobre
o coletivo da humanidade, cuidar do próximo e ser saudável, para que não
enfrentemos outra situação como esta, dada como catastrófica ou “estado de
calamidade”. É hora de pensar: o dinheiro realmente é o bem mais valioso que um ser
humano pode carregar? Vale tudo para o acúmulo do dinheiro e da manutenção de
uma “boa e estável economia”? E agora passando por essa turbulência, mais que nunca
é necessário olharmos com compaixão para os mais necessitados e os que mais
sentem os efeitos dessa doença que avassala o globo. Olhando pro exemplo das
queens, podemos ver como é possível driblar ou amenizar os efeitos negativos
econômicos da quarentena, ao mesmo tempo que é levado entretenimento e diversão
para a população. Afinal, entretenimento é o que as drag queens sabem fazer melhor.
Mostremos muito respeito e amor pelas queens! Apoiem as drag queens locais e se
possível, assistam aos seus shows!

 

Referências:

https://www.gq.com/story/how-drag-queens-are-going-digital-in-the-wake-of-
coronavirus/amp
https://www.lgbtqnation.com/2020/03/coronavirus-forces-drag-queens-like-laganja-

estranja-online/

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/virtual-drag-shows-coronavirus-

pandemic-970347/amp/

https://www.forbes.com/sites/roytelmontero/2020/03/27/here-are-some-drag-shows--

taking-their-acts-online-amidst-social-distancing/amp/ 
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Diante de tempos tenebrosos vivenciados este ano, muitos
são os questionamentos pelos alunos, pais, professores e
gestores quanto à suspensão das aulas devido à pandemia
instalada no planeta e que já assola nosso país. O ano letivo
de 2020 será atípico e isso já é uma realidade. O
enfrentamento ao Covid-19 levou ao esvaziamento das salas
de aula para que houvesse menos circulação de pessoas nas
ruas e, assim, menos contaminação. E esse fato induziu a
crescente “preocupação e interesse” dos pais pela educação
de seus filhos. Todos os dias as redes sociais são
bombardeadas com textos que demonstram tal apreensão
e indignação. E agora como fica a preparação para o
vestibular? O ingresso na vida escolar, a alfabetização na
idade certa? Quais serão os prejuízos no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos? Aqueles que se depararem com
estas ou outras questões pertinentes a educação e
principalmente a Educação Básica, tranquilizem-se, pois, o
ano letivo de 2020 já está comprometido.

Porém, nada está perdido se conseguirmos manter todos
vivos e seguros, o ser humano precisa praticar a capacidade
de se adaptar às intempéries e tender a se recuperar dos
problemas que aparecerem, eis o momento para isso e
aproveitar dessa experiência compartilhada mundialmente.

É preciso que a vida continue, mas, não com o mesmo
pensamento de antes, pois a realidade mudou. A economia
não é mais a mesma, assim como a educação, a política, a
saúde pública, a cultura etc. É preciso que a humanidade
saia dessa pandemia evoluída frente a uma nova maneira
de enxergar o mundo e quem o administra.
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Assim, temos que reconhecer a  

importância da instituição

escolar na produção do

conhecimento nas vidas dos

sujeitos, ou seja, a escola não é

e não deve ser vista como

depósito de crianças,

adolescentes, jovens ou

adultos, seu papel vai muito

além disso. A preocupação

existente com as salas vazias e

os filhos em casa são válidos e

deve ocorrer contínua e

permanentemente, inclusive

sugerindo ideias para melhorar

a estrutura de ensino em nosso

país, pois a crítica pela crítica

nada contribui.

Covid-19 é uma realidade, mas precisamos, também, nos prevenir de outros vírus
existentes que influenciam na qualidade da educação brasileira: a ideologia do Estado e
o conteudismo. Esses não estão presentes apenas nas escolas, mas também nas
residências e redes sociais online e toma proporções maiores quando a principal
preocupação é de cumprir o conteúdo não importando com a forma que ocorrerá e nem
se haverá aprendizado.

Há tempos que a escola desempenha um papel de aparelho ideológico do Estado, pois
como afirma Althusser (1980, p. 64) “[...] desempenha incontestavelmente o papel
dominante [...]”, ou seja, exerce uma função relevante na reprodução das relações de
produção e essas interferem diretamente no cotidiano da organização escolar nos seus
aspectos científicos, didáticos e administrativos. O que na atualidade pode ser
confirmado pela intenção em implantar a Educação a Distância (EaD) como medida para
que se faça cumprir a carga horária letiva. O que de fato pode causar futuramente a
terceirização da educação, diminuição do quadro de servidores, precariedade no ensino
dentre outros problemas. Freire (1996, p. 47) argumenta que “a ideologia tem que ver
diretamente com a ocultação da verdade dos faros, com o uso da linguagem para
penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo que nos torna ‘míopes’”, ou seja, a
ideologia possui a capacidade de nos amaciar e nos faz aceitar o que nos é proposto
(imposto) pelo Estado.

Assim, o desejo de que se faça cumprir o currículo levou várias escolas públicas e,

principalmente, privadas a pedir que os professores forneçam materiais de instrução, a
serem enviados aos alunos durante o período de isolamento. Mas, se as aulas estão
suspensas por que a necessidade de se produzir material? Na verdade a educação do
Brasil possui um viés tradicional e conservador, comprovada pela iniciativa de se
implementar a Educação a Distância durante a pandemia para a Educação Básica. É
necessário refletirmos que a educação é mais do que conteúdos e cumprimento de carga
horária, ela está na vida e para vida. Experimentar uma pandemia nos permite repensar
as relações estabelecidas pelos seres humanos, inclusive pensar na educação que
precisamos e não na que estão nos impondo.
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 Segundo Paulo Freire (1996) mais do que ensinar é necessário se envolver e esse envolvimento
está contido numa relação de alegria e esperança, sendo que a esperança faz parte da natureza
humana. Desse modo, mesmo no caos, ainda é necessário ter esperança, pois sem ela a história
deixa de ser escrita, necessitamos da esperança e da alegria para continuarmos sendo sensíveis. A
sensibilidade nos faz fortes para continuar a luta diária.

A partir do momento que o Ministério da Educação eleger a EaD como uma válvula de escape
para não “prejudicar” os alunos, ele não apenas negligenciará a realidade socioeconômica do país,

mas também irá ignorar que “ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 21). Nos últimos dias, vários
foram às manifestações nas redes sociais para um melhor enfrentamento da quarentena, editoras
disponibilizaram livros gratuitamente, além de filmes e música. Fomos capazes de perceber que
existe vida fora do mundo virtual, descobrimos tarefas simples do dia a dia, e principalmente
redescobrimos o estar com a família.

Não levanto bandeira contra a EaD, muito menos defendo a subtração do conteúdo escolar. No
entanto, vivemos um momento singular, que nos obriga a olhar de maneira diferente, incluindo
nossa maneira de ensinar. Forçar professores a criar conteúdo e pressionar os alunos a estudarem
agora fará com que fiquem doentes física e psicologicamente.

Não deixe que o vírus do conteúdo e da EaD, como ideia extraordinária para salvar o
ano letivo, infectar você, seja mais humano é hora de colocar em prática sua criticidade frente aos
fatos. Alunos, pais e professores aproveitem esse momento para amadurecer sem se esconder
atrás do que nada acrescenta. Quando a quarentena terminar tudo se reorganizará. Pense nos
alunos que não têm condições financeiras e psicológicas para atender aos requisitos da educação
conservadora e antidemocrática. A Educação a Distância não será capaz de resgatar o tempo
“perdido” durante a quarentena, porque esse método de ensino aumentará as desigualdades
sociais, pois não leva em consideração as especificidades dos alunos das escolas públicas, bem
como suas características socioeconômicas, a maioria não possui perfil para tal modalidade. Não
é hora de se preocupar com as estatísticas de rendimento escolar, mas de olhar para o ser
humano intrínseco na figura do aluno.

Portanto, é possível concluir por meio das reflexões freireanas que, o ato de ensinar exige o
reconhecimento de ser condicionado. É preciso refletir em como nos inserimos no mundo ou se
inserimos, se não passamos de meros indivíduos adaptados a ele. É importante que lutemos para
ser sujeito na História e não apenas objeto. Só nos reconhecemos no mundo a partir do momento
que temos consciência que somos inacabados, mas, ainda capazes de aventurar-se. Desse modo,

é possível compreender que a não conclusão do ser se funda com a educação em um processo
permanente de conhecimento.
 
ALTHUSSER, L. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Editorial Presença, 1980.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996.

 

Paulo Freire

R E V I S T A  C O S M O S  |  5 7
 



M I N I C O N T O
 

D E D O  N A
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M A Y C O N  A L V E S
 

 

— Que coisa é essa de fumar no quarto agora, onde já se viu! Depois de velha

endoidou, quem que dorme com nessa fumaça, pelo amor!

— Calma Túlio, mais respeito. Você não vê às notícias, não observa o mundo.

Isso que dá ficar o dia inteiro fechado naquela oficina velha atrás de esmeril, morsa,

marreta, só fazendo barrulho. Faz quanto tempo que não aparece um motor pra

mexer, uma embreagem, uma fechadura? Larga disso. O mundo mudou, quem toca o

mundo é o pânico, a ciência se apequenou.

— Não me venha com isso, fiz esta casa com graxa e óleo. Quantas noites

passei acertando o ponto de Fusca, Santana, Voyagem? Não devo nada pra ninguém,

durmo sossegado. Cadê o álcool gel, Rosa? Larga dessa merda de cigarro.

— Tô me protegendo, não viu que fumar antes de dormir elimina qualquer

resíduo do coronavírus no corpo? Então, morro de cigarro mais não morro desse trem,

doeça de comunista. Peste!
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Paciência não é um artigo que se compra em supermercados ou lojas de

 
conveniência. Já fazia mesmo muito tempo que o aposentado de mecânico não

 
suportava as elevacões de neurose de sua companheira, a ex-professora de piano Rosa

 
Rochedo. Agora, Rosa apenas movimentava os dedos para apertar os cigarros e

 
chacoalhar suas cinzas, como se saíssem música de cada bituca.

 
Acordou de manhã e não viu o casal de periquito australiano na gaiola. Achou

 
estranho, examinou e nenhum sinal de arrombamento ou pena caída. Se fosse um

 
gato, haveria vestígio, pensou.

 
— Rosa, cadê o casal de periquitinho? Quando você passou o café eles não

 
estavam na gaiola?

 
— Soltei os dois, a Lourdes do andar de baixo me falou que esse bicho dá

 
doença. Melhor prevenir, já morreu mais você sabe que em São Paulo de duzentos por

 
causa desse corona?

 
Colocou um tanto de café no copo e saiu devagar. Não retrucou nem nada,

 
abaixou a cabeça e deixou a cozinha. Escutou um resmungo enquanto destravava o

 
portão de lata. Entrou, olhou as ferramentas, o macaco jacaré, as chaves de pito, a

 
serragem que sorvia o óleo do chão e o grifo. Tudo alí se transformava numa eminente

 
arma. Seu peito ardia. Deu o último gole no copo de café e abriu a morsa devagar,

 
colocou os quatro dedos na boca da morsa, apertou a rosca. Apertou o mais que pode

 
e com toda a sua força. Esmagou eles, todos, com força. O sangue descia, apertava e

 
apertava. Soltou um grito absurdo, beijou a morsa e desmaiou.

 
SOROCABA, ABRIL DE 2020




