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Pálida homenagem ao militante morto
pelo Estado de Minas Gerais, aos 41 anos
de idade,  Daniquel Oliveira dos Santos



A Revista Cosmos foi fundada para informar e formar pessoas
por meio da promoção da democracia, dos direitos humanos, da
igualdade econômica e jurídica e da justiça social. Entendemos
que ela é um veículo de ideias para discentes e docentes, desde
a educação básica até a universidade, mas jamais insuficiente
para aquilo que foi fundada. A Revista Cosmos, periódico
científico independente, fundado em 2003, publica trabalhos
sobre temas de cultura humanística, científica e tecnológica.
Plural defende a liberdade de expressão e o debate livre, crítico
e democrático. Promove a construção múltipla de todas as áreas
do conhecimento geográfico e áreas afins das ciências humanas.
Estimula o debate político, filosófico e científico. Fomenta a
divulgação de ideias e ações que permitam a constituição de um
mundo mais democrático, fraterno, solidário, igual e plural.
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Vivemos um momento de destruição da classe trabalhadora em todo o
mundo, mas no Brasil ainda está pior, uma vez que o governo Bolsonaro
tem feito tudo para beneficiar exclusivamente os bancos, os mega
empresários e os especuladores das bolsas, enfim, esse governo se
acovarda diante dos empresários bilionários e saqueia sem qualquer
pena os trabalhadores e as trabalhadoras, não trata com igualdade os
pequenos empresários, as micro comerciantes, os ambulantes, os
vendedores autônomos, as diaristas,  jardineiros... Esse governo  respira
fascismo, respira e inspira maldades contra as trabalhadoras e
trabalhadores. Nesse momento de pandemia de coronavírus o governo
brasileiro se nega a constituir um caminho de luz, esperança e
compromisso material para a classe trabalhadora. Esse governo precisa
ser denunciado como aquele que almejou exterminar a classe
trabalhadora e dar condições indignas de vida, pois primeiro a reforma
previdenciária e agora a autorização legal para que os patrões não
paguem salários por até quatro meses.  Não podemos aceitar esses
absurdos.
É fundamental destacarmos aqui a morte do militante do MTST,
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, DANIQUEL OLIVEIRA DOS
SANTO. Daniquel era coordenador da ocupação Fidel Castro em
Uberlândia e foi morto pela Policia Militar. Não podemos aceitar a
violência que é feita pelo Estado. A morte do camarada Daniquel apenas
reforça a responsabilidade das ciências humanas na promoção de
categorias práticas de análise e efetivação de um mundo melhor para
além do colonialismo e neoliberalismo destrutivo.

EDITORIAL
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Existe um surto de coronavírus pelo mundo com mais de 11 mil
mortes em poucos meses. Essa doença mostrou-se terrível para
toda a humanidade, porém ela é ainda pior para o povo pobre e
trabalhador do Brasil. 
 

Assim, nesses tempos de fascismo é necessário compreendermos a
exclusão dada pelos poderes políticos e econômicos para a classe
trabalhadora, tal exclusão é proposital, isto é, aos pobres restam-lhe
a morte e amargura de viverem sempre marginalizados. 
Muitos empresários nos últimos dias fizeram discursos favoráveis a
economia afirmando os mesmos que morrer 5 mil ou 7 mil pessoas
não teria problema desde que a economia não morresse com isso
os mesmos mostraram toda a lógica do fascismo, pois os fascistas
permitem que a morte alcance aqueles que os mesmos consideram
distantes da sua moralidade.
Os fascistas são aqueles que almejam destruir continuamente o
mundo para que o caos e a desigualdade nutram seus poderes e
com isso a classe trabalhadora sempre ficará refém dos mesmos, já
que produzem uma ordem que sempre poderá ser dominada pelos
mesmos, isso é, eles são os donos da bola e de todo o jogo.
Desta forma, os mesmos não se conformam com as lutas travadas
contra os mesmos, por isso criaram um sistema de ensino, uma
forma de enxergar a religião e a própria comunidade a partir da
propriedade privada e da violência.



Os fascistas  Durki, Jusuts, Guerra e Hang pregaram em rede
nacional por meio de suas mídias pessoais que a economia é mais

importante do que a vida. Essa simples fala somada   ao
pronunciamento do presidente Bolsonaro efetiva um destino de

morte para a classe trabalhadora, pois se for trabalhar ficará
doente e se não for não terá salário e sem renda poderá morrer

de fome. Deste modo, a construção de morte para a classe
trabalhadora é oriunda do modo de produção capitalista vinculado

ao projeto de colonização permanente das classes exploradoras
mundiais.

O fascista é um sujeito que teme a democracia e as ciências,
justamente por poder ser confrontado e não sustentar uma moral

baseada no ódio, na violência e na ganância.
 

 Da esquerda para a direita: Junior Durski, Roberto Justus, Alexandre Guerra e Luciano
Hang(foto: Gerson Lima/Divulgação, Band/Divulgação, Minervino Junior/CB/D.A Press

e Reprodução/Facebook)  

Trabalhadores e trabalhadoras  vendem seus conhecimentos, habilidades, tempo de vida para serem desvalorizados
pelos empresários.                                                               página 7



 
Não se pode negar o papel do triunfo fascista nas
eleições de 2018 com muitas celebrações realizadas em
todo território nacional, a partir desse momento com a
reorganização do neofascismo as ciências humanas no
Brasil deveriam ter compreendido os desafios
contemporâneos para pensar e repensar a extrema
direita como uma realidade perigosa para o próprio
desenvolvimento do Estado democrático de Direito. A
vitória do neofascismo brasileiro irrompeu uma nova
forma de pensar a relação entre ação moral de direita
tendo a ética democrática apequenada como forma
neutralizante da verdade, ou seja, a moral da extrema
direita trouxe atributos que neutralizam toda a
constituição democrática e histórica do povo brasileiro
para uma vontade centrada numa visão de mundo que
arquiteta a morte e a destruição.
Nos últimos anos as ciências humanas no Brasil não se
preparam para um choque de realidade: as forças
oriundas do fascismo sairia também da classe
trabalhadora; assim, essa conjuntura inesperada causou
grande atraso nas análises e nos caminhos de reflexão
para que exista a subtração das ideias fascistas e
neofascistas no Brasil, ao mesmo tempo em que as
ciências humanas, centradas na lógica burguesa de fazer
ciência, ficou à deriva das atuações necessárias na
formação de pessoas capazes de irem além do imediato,
do dado e do concreto que se apresenta como farsa.
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Ninguém é perfeito neste
mundo imperfeito.

CONTRA O FASCISMO O
ANTICOLONIALISMO

PATRICE LUMUMBA 1925-1961



O anticolonialista revolucionário Patrice
Lumumba  por meio de sua vida nos trouxe uma
questão central na luta contra os fascistas
colonizadores: compreender que a imperfeição do
mundo é uma construção proposital, com isso as
ciências humanas precisam compreender que as
mesmas categorias de análise não são suficientes
para livrar a classe trabalhadora da escravidão
material e do perigo da letalidade de vírus, ou seja, as
condições materiais e a incapacidade para atingir o
poder político e econômico pela classe trabalhadora
é uma categoria real de análise pela qual
conseguimos processar um caminho de luta e
resistência a opressão institucionalizada.
As ciências humanas em tempos de fascismo e
neofascismo estão ainda paralisadas, pois sua base
de pensamento está distante da ação comprometida
com a transformação da realidade pela ampliação
permanente da democracia e da justiça econômica e
social; assim, fomos formados na escola ou na
universidade distantes quanto a ter ALGUMA
preocupação eminentemente prática com a
transformação da realidade para o bem da maioria
dos trabalhadores e trabalhadoras.
TAMBÉM não houve com as ciências humanas no
ensino da educação básica uma preocupação real
com a propagação de valores fascistas, neofascistas,
nazistas, neonazistas ou neoliberais, uma vez que a
Geografia, a História, a Sociologia, a Filosofia e a
Psicologia tiveram como centralidade um currículo de
conteúdos distantes da realidade das trabalhadoras
e trabalhadores e muito próximo dos ideias
burgueses e colonizadores de civilização.
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https://www.youtube.com/watch?v=gcvN036dOYE


Acreditamos que todas as ciências humanas estão livre de
serem influenciadas pelos ditames colonialistas e fascistas,
mas esse pensamento é ingênuo ou mesmo colonizado.
As ciências humanas nascidas do século XIX tiveram como
ponto de partida a superação quanto as condições
materiais e a promoção do desenvolvimento econômico
para a Europa e os Estados Unidos, apenas  o
pensamento revolucionário de  comunistas e anarquistas
conseguiram superar o positivismo e todo seu
conservadorismo para a manutenção do status quo. 
Assim, é preciso ousar e questionar o que cada ciência
humana tem de colonialista e fascista, com isso será
possível iniciar uma luta, de fato, anticolonialista.

É preciso pensar que o fascismo é uma realidade que
atinge diretamente aos mais pobres e, justamente por
isso, é necessário consolidar a compreensão do tempo
presente com todos seus acontecimentos para que
futuramente a classe trabalhadora possa se libertar. A
libertação virá da cooperação entre todos que refletirem
sobre o poder coercitivo de todas instituições.

imagem  Alissa Everett/UNHCR/Getty Images 

 
                                                                            página 11



Essa condição crítica de aprofundamento das diferenças sociais
motivadas por um caminho moral que tem com centralidade um
discurso repleto de ódio é fruto direto de uma herança
colonizadora, fascista e capitalista, deste modo, é fundamental
compreender as   diferenças existentes entre um projeto de
ciência colonizada e um projeto de ciência anticolonial, que é na
essência antifascista.
As ciências humanas não se preparam para enfrentar outra
onda organizada por novos mussolinis e hitleres, pois foi
seduzida por um discurso neoliberal, mesmo fazendo críticas as
bases neoliberais, críticas contra o mercado, assim, as ciências
humanas focaram todas as suas forças em compreender o
movimento neoliberal e suas ações no Estado e nas pessoas,
mas esqueceram que a força originária do capitalismo é o
próprio fascismo e o nazismo.
Contra os fascistas é preciso uma ciência antifascista, isto é, uma
ciência que negue toda a produção que tem como base o
Estado para poucos e a democracia em declínio permanente. É
preciso fundar uma base científica que tenha como objetivo a
ampliação dos poderes para todo o povo, a promoção de
Direitos amplos para todas as trabalhadores e trabalhadoras
com distanciamento de teorias, teóricos e teóricas originários de
uma lógica colonialista.
A pandemia que ocorre em todo o mundo mostrou como a
classe trabalhadora por não ser dona dos meios de produção
também não é dona do seu próprio corpo, já que com a crise
biológica existe uma crise social e, consequentemente, uma crise
econômica tendo a classe trabalhadora impedida de vender sua
mão de obra, logo não terão salários. Essa estrutura de
subordinação da classe trabalhadora é que precisa ser pensada
como uma categoria de superação pelas ciências humanas, ou
seja, não podemos aceitar isso como "natural".
A não aceitação dessa naturalização da exploração depende da
negação direta a muitos elementos atuais da economia e da
política.
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A. Césaire nos deu uma consciência quanto ao papel do
colonizador europeu no continente africano como um
projeto fascista, isto é, o fascismo e o nazismo tem sua
origem na destruição de uma humanidade que não é
adequada para um grupo de pessoas que valorizam a
morte, a tortura, a destruição, o extermínio de pessoas
que sofrem preconceitos, racismo e exclusão. O
capitalismo teve seu avanço quando esses ideias se
tornaram realidade e com isso foram mortos centenas
de milhares em todo continente africano, americano e
asiático, enfim, em todo o mundo as redes de conexões
comerciais motivaram a morte de homens e mulheres
tendo a riqueza desses continentes pilhadas
primeiramente por europeus e, posteriormente, pelos
Estados Unidos.
A. Césaire no seu Discurso sobre o colonialismo afirmou
que a civilização europeia é composta por problemas
que não pode resolver, justamente os problemas dos
mais pobres, pois são os mais pobres que mantém essa
estrutura de poder com seu sangue e lágrimas.

Aimé Fernand David Césaire - 1913-2008
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A riqueza do continente europeu e dos Estados Unidos
teve sua origem na morte e na destruição de vidas
humanas e da natureza. Esse fato deveria ter motivado as
ciências humanas da América Latina, Caribe, África e Ásia
para ser veemente contra os princípios fascistas, e tivemos
muitas teorias e teóricos(as) que se posicionaram contra,
até mesmo alguns anticoloniais europeus, mas a ciência
que predominou partiu de um sentido de dominação
econômica dos saqueadores para com os saqueados, no
sentido do colonizador para o colonizado que foi
incorporado a um discurso de dominação e incapacidade
de reação. Ficamos, assim, reféns de um modelo de
humanidade centrado na exploração de seres humanos
considerados inferiores pelo grupo dominante, todos que
conhecem um pouco de ciências humanas sabem o
quanto o marxismo contribuiu para essa crítica, mas “esse”
marxismo também se tornou burguês ao trazer mais
teorias sem práticas, ou seja, o marxismo que é
essencialmente revolucionário foi deixado de lado para
uma construção teórica voltada para a simplificação da
realidade, por meio de uma lógica essencialmente
colonizadora: bastaria seguir um roteiro de
conhecimentos acadêmicos que isso em si e por si já seria
suficiente. Enquanto isso fora dos livros e da vida
universitária as pessoas pobres eram e são punidas
vendendo sua mão de obra para sobreviver, sem um
sistema produtivo que traga vida para todos.

 
                                                                            página 14



Os filhos e filhas desses trabalhadores e trabalhadoras
vão para a escola e aprendem ciências humanas que não
estão comprometidas com a transformação efetiva do
mundo para favorecer a própria classe trabalhadora, aí
isso se torna um ciclo de dominação fascista e
colonialista. Por isso é importante questionar se cada
uma das ciências humanas tem um compromisso real
com a transformação do mundo favorecendo a classe
trabalhadora.
Assim, entendemos que uma ciência fascista e
colonialista tem as seguintes características:
1 - tradicionalista e conservadora
2 - individualista e antidemocrática
3 - prevalece objetivos econômicos sobre a vida
4 - corporativismo acadêmico
5 - desprezo pelo conhecimento popular e prático
com prevalência dos ideais burgueses organizados
no cotidiano da classe média
6 - não combate a violência burguesa com uma
defesa adequada
7 - machista e racista
8 - não planeja e nem cria uma alternativa para
essa sociedade capitalista
9 - não resolve problemas imediatos do dia a dia
junto das escolas, bairros e comunidades
10 - desprezo por autores e autoras da América
Latina e África
11 - anticomunista e não promove a consciência de
classe.
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 O pensamento anticolonial coloca a ordem em
desordem



Nesse sentido, fundamentamos nossa crítica não por uma
predominância metodológica, mas por um conjunto de
pensamentos  que eleve a condição social, jurídica e
econômica da classe trabalhadora. A construção da
consciência de classe, portanto, precisa partir de um
projeto coletivo de transformação da realidade com
ampliação do poder político e econômico direcionado
para o desenvolvimento de um poder jurídico popular.
Assim, nesses tempos de pandemia de coronavírus o povo
está amparado pela maldade do fascismo sob os auspícios
do mercado e da classe que vive de exploração.
O povo não tem qualquer domínio contra a violência
empregada contra os mesmos nesses tempos de
coronavírus, pois o governo Bolsonaro autorizou cortar
salários, suspender contratos de trabalho, retirar vale-
alimentação - essa é a situação da classe trabalhadora
com carteira de trabalho - pois, a classe trabalhadora sem
carteira ainda sofre ainda mais violência.
É fundamental que as ciências humanas tomem o controle
de suas próprias ciências e não permitam que as mesmas
sejam ceifadas da sua capacidade revolucionária, para isso
é preciso constituir um projeto anticolonial que atenda a
subtração da violência diária contra a classe trabalhadora.
Desta forma, a ciência colonialista tem  as palavras e
conceitos com  maior compreensão do que a realidade
imediata, já que prevalece mais as disputas por conceitos
do que a disputa por uma sociedade pertencente
integralmente a classe trabalhadora.
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A ciência colonialista tem como centralidade o
conservadorismo e a tradição que produz dogmas. Não
aceita discussão quanto as suas bases científicas, já que o
conhecimento é processado na forma de dogmas. Essa
ciência elege alguns pensadores, majoritariamente
homens brancos da Europa e dos Estados Unidos, e
ensina que a mesma tem um conjunto de conceitos e
categorias inquebráveis e insubstituíveis.
CONSEQUÊNCIA DESSE CONSERVADORISMO: promove
uma realidade operacionalizada pelas demandas da classe
dominante, assim, não se colocará contra a cobrança de
impostos para a população mais pobre e nem exigirá
melhores salários com menor tempo de trabalho para a
classe trabalhadora, usará um vocabulário próprio de
sedução para que todos sejam convencidos da
importância do modo de vida capitalista e como o mesmo
distancia politicamente o povo de uma condição de
interferência direta no poder. Esse conservadorismo
prefere as palavras subdesenvolvimento, países
emergentes, desenvolvimento, países pobres; enfim,
preferem um vocabulário de possibilidade para que todos
pensem que no capitalismo é possível ter alguma
ascensão, ou seja, deixar de ser um país subdesenvolvido
para ser desenvolvido, sabemos que isso é uma grande
mentira.
Também dão esperanças para o povo quanto a melhoria
das condições de vida ao defenderem a institucionalização
da violência pela democracia burguesa que é
antidemocrática.
 

 
                                                                            página 17



Muitos poderão dizer que as ciências humanas não são
responsáveis por esse cenário de fascismo no mundo,
principalmente o retorno triunfante desse fascismo com o
apoio dos mais pobres, todavia afirmamos que a classe
trabalhadora foi educada, treinada e direcionada por um
conjunto de valores científicos que privilegiam a
exploração, a economia, o mercado, a meritocracia, a
individualidade, enfim, já na idade escolar a classe
trabalhadora é bombardeada por valores fascistas
promovidos pelas supostas críticas e reflexões oriundas
das ciências humanas, mas na verdade as ciências
humanas apoiam a estrutura e o discurso capitalista por
ser de origem colonialista.

Mãos cortadas pelos apoiadores das ciências humanas europeias que
colonizaram o Congo Belga, principalmente as sociedades geográficas.
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Foto:  Todos Negros, feita por Luiz Morier, durante uma blitz no Rio de
Janeiro, em 1982. A direita Latuff com sua arte realista.
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As ciências humanas no Brasil não apresentam um plano
de ação, um plano de edificação com outra possibilidade
de transformação da realidade, pois os princípios
balizadores estão na ciência teórica desvinculada de
qualquer compromisso com a prática imediata, ou seja,
fazem análises de conjuntura o tempo todo e não
efetivam nenhuma prática real.
A consequência é uma ciência distante das necessidades
do povo, pois essa ciência conservadora tem mais
erudição do que ação, com isso não se forma nas escolas
brasileiras pessoas capazes de superarem as condições
de opressão, de fome, de miséria, de escravidão, de
medo...
As ciências humanas tem pautado todo seu
desenvolvimento no último século em autores e autoras
que não tem um compromisso imediato com a
transformação da realidade; assim, até mesmo escritos de
Marx e Lênin passam a ser considerados apenas uma
base teórica. A base teórica que temos, portanto, é um
conjunto de informações para promoção de uma
erudição que não resolve o problema dos mais pobres e
nem livra a humanidade da concentração de riquezas e
poder.
Por isso, propomos outras fontes de conhecimento
teórico e prático para pensarmos as ciências humanas. É
necessário ler os revolucionários e revolucionárias do
século XX, assim, suas histórias pessoais e de luta nos
inspiram a pensar e refletir para além da simples
erudição, bem como autora como Carolina de Jesus e
autores como Lima Barreto e João Antônio.
 
CONTINUARÁ NO PRÓXIMO NÚMERO - é uma série de 4 artigos (Pandemia e
Fascismo). No próximo serão discutidas as novas fontes e o impacto da
pandemia nessa análise e resposta para a sociedade.

 



AVALIAR 
PARA

TRANSFORMAR
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Leandra de Lourdes
Rezende Amaral *

A questão central é o papel da avaliação como construtora do
conhecimento.   

 * Doutoranda pelo PPGEO-IG-UFU e
bolsista CAPES



Frente a tantos desafios no cotidiano, me deparei com
reflexões acerca do ato avaliativo escolar, digo ato por
não acreditar que presenciamos uma avaliação, nas
escolas públicas, como processo, o que seria ideal. Assim,
tentarei explicar minha visão de ato avaliativo, processo
avaliativo e ideal, para refletirmos o que de fato estamos
proporcionando aos nossos educandos nas salas de aula.
O ato avaliativo se materializa no instrumento avaliativo,
que poderá ser vários (provas, testes, simulados,
trabalhos, diálogos, debates, seminários etc). Desse
modo, o ato avaliativo é apenas uma parte do processo
avaliativo, não sendo capaz por si só, colaborar com a
formação do sujeito como cidadão crítico do/no mundo.
Desta forma, as questões problematizadoras são vitais
para a ampliação das condições formativas dos
educandos, não podendo abster-se da ação de
aprendizado permanente e esse vinculado as condições
de vida dos mesmos.
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Como apreciadora de Vygotski compreendo a avaliação
como processo capaz de conectar os conceitos científicos
com o cotidiano dos educandos, para assim, e só assim,
ter efeito prático na formulação do conhecimento e fazer
sentido para os mesmos. Para além, entendo a
importância da figura do professor como agente capaz de
colaborar com a superação da própria limitação intelectual
de cada sujeito.
Por isso quando apresento a avaliação como processo
sendo um ideal a ser alcançado, estou direcionando a
reflexão para o significado e sentido de todo o
aprendizado, este processo encarnado como ampliação
do conhecimento e desmistificado como punição de uma
metodologia dolorosa de aprendizagem.
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Lev Vygotsky (1896-1934) 

A avaliação deve ser um processo de formação capaz de
constituir-se como objeto democrático de produção e
ampliação do conhecimento na escola. A avaliação da
aprendizagem não pode ser fechada na linearidade do
próprio conhecimento escolar, mas, sobretudo, tem que
disponibilizar para os avaliados as suas próprias condições
cotidianas.

As condições materiais tem um impacto
considerável na educação 



O conhecimento escolar, neste sentido, não pode jamais
ser afastado do cotidiano dos educandos, uma vez que o
processo de aprendizagem se dá pela capacidade
estabelecida das relações de produção, em outras
palavras, a escola é regulada para ensinar um conjunto de
elementos e esses, pela lógica capitalista, precisa de uma
desconexão com a realidade cotidiana. Assim, as
avaliações técnicas de perguntas distantes dos
educandos promovem condições sem críticas e sem
perspectivas de avaliações do próprio cotidiano, de sua
própria realidade.
 A questão central que problematizo frente às avaliações
que são aplicadas nas salas de aula da Educação Básica e
Pública é a necessidade destas se efetivarem para uma
avaliação da aprendizagem como processo, capaz de
fazer um elo entre a aprendizagem e o sujeito por meio
da interiorização do vivido, do escutado, do aprendido.
Enfim, o aprendizado a partir da mediação direta do que
foi ensinado em sala e o cotidiano do aluno, não se trata
de subjetivismos, mas, de materialismo no movimento
dialético do sujeito, o mundo e o conhecimento
objetivado pelo mesmo.
Portanto, penso que devemos avaliar para transformar,
me transformar primeiro para ser capaz de (trans)formar
o outro. 
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UM EXEMPLO DE
HIPER-REALIDADE

APLICADO À
SOCIEDADE: o filme

Tropa de
Elite e a ocupação das

favelas no Rio de
Janeiro
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 Cena do filme Tropa de Elite e o
pensador Baudrillard
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Discutimos a relação entre a sequência
cinematográfica Tropa de Elite e a
consequente ocupação dos aglomerados no
Rio de Janeiro. Nossa contextualização teve
como direcionamento a análise
fenomenológica de Baudrillard sobre o filme
Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola,
que trata da Guerra do Vietnã e demonstra
como o cinema pode servir de plataforma
ideológica em nome do suposto progresso.
O Estado instala a guerra, que já não é mais
somente física, mas midiatizada, hiper-
realizada. O objetivo do artigo não é fazer
uma exclusiva análise dos filmes, mas
discutir os conceitos de hiper-realidade e
simulação os utilizando como exemplos.

A primeira invasão ao Complexo do Alemão foi realizada
em 28 de novembro de 2010 e a primeira sequência do
filme “Tropa de Elite” lançada em 5 de outubro de 2007. O
cerco aos traficantes estava preparado e constituído de
vários homens e armamentos. De acordo com o Jornal
Estadão (2012) desde sábado as forças policiais e Exército
mantinham o cerco ao Complexo do Alemão.



As Forças policiais e o Exército iniciaram na manhã do
domingo, por volta das 8h, a invasão ao Complexo do
Alemão. No total, são 800 soldados da Brigada de
Infantaria Paraquedista do Exército, 300 agentes da
Polícia Federal (PF) e 1,3 mil homens das polícias Militar e
Civil mobilizados na para operação no Rio de Janeiro.
Blindados do Exército e da Marinha e veículos do Batalhão
de Operações Especiais da PM (BOPE) são utilizados
naoperação. A Polícia Militar estima que entre 500 e 600
traficantes estejam no Complexo do Alemão. Desde o
sábado mais de 2 mil homens das forças de segurança
já estavam prontos para invadir o complexo de favelas e
mantinham um cerco posicionados nos 44 acessos do
complexo. Na manhã deste domingo, uma hora antes
do início da invasão, ocorreram tiroteios intensos na
região e os homens estavam posicionados aguardando
apenas a chegada dos helicópteros para iniciar as
operações.
Ao mesmo tempo, o armamento midiático estava também
preparado para a espetacularização do que já estava pré-
ordenado. A Disneylândia e Hollywood sobem os morros
cariocas... As balas agora não são somente de festim,
borracha ou chumbo, ferem não só quem está no fogo
cruzado, mas também os cérebros parados em frente aos
telejornais dramalhões. Helicópteros, carros, motolinks,
câmeras de última geração. Tudo à disposição do
desencobrimento-encobrimento. Tudo a favor da
simulação:
Quando o real já não é o que era, a nostalgia assume todo o seu sentido.
Sobrevalorização dos mitos de origem e dos signos de realidade. Sobrevalorização
de verdade, de objectividade e de autenticidade de segundo plano. Escalada do
verdadeiro, do vivido, ressurreição do figurativo onde o objecto e a substância
desapareceram. Produção desenfreada de real e de referencial, paralela e superior
ao desenfreamento da produção material: assim surge a simulação na fase que
nos interessa – uma estratégia de real, de neo-real, e de hiper-real, que faz portodo
o lado a dobragem de uma estratégia de dissuasão. (BAUDRILLARD, 1991, p. 14) 
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A segunda sequência do filme foi lançada em 8 de
outubro de 2010. O tema agora, além da luta contra o
tráfico de drogas era também a disputa entre milícias
formadas por policiais. E em 13 de novembro de
2010, mais um aglomerado foi invadido pelo aparato
policial, a Rocinha. O que esses acontecimentos têm de
provável ligação com a compilação cinematográfica
“Tropa de Elite”? O limite entre o real e a imaginação, a
Hiper-realidade.  
Segundo Baudrillard (1991), a Hiper-realidade é uma
realidade construída e divulgada pelos meios de
comunicação sem nenhuma piedade dos que
inocentemente acreditam nas belas imagens produzidas
e reproduzidas e ainda nas intermináveis hiper-
propagandas. O objeto do artigo então é essa relação
hiper-real. O sentido já não faz sentido ou apenas o
sentido produtivista. O real e o irreal misturam-se. O
sentido foi implodido. É aí que a memória apaga-se
juntamente com o real e sobra apenas o irreal, o hiper-
real. Sobram os pixels, os light-emitting diode, sobra a
magia dos códigos binários.
Baudrillard (1991, p. 8) afirma que o real é produzido a
partir de células miniaturizadas, de matrizes e de
memórias, de modelos de comando e pode ser
reproduzido um número indefinido de vezes a partir daí.
Já não tem de ser racional, já não se compara com
nenhuma instância, ideal ou negativa. É apenas
operacional. Já não é o real, pois já não está envolto em
nenhum imaginário. É um hiper-real, produto de síntese
irradiando modelos combinatórios num hiperespaço
sem atmosfera.
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Somos diferentes, temos nossas subjetividades, mas em
cada uma delas, antes, agem os códigos binários das telas
e cada um ao seu modo rende-se ao fascínio criado pela
tela total. Anulação da paisagem, desertificação do
território, abolição das distinções reais. O que até agora se
limita ao físico e ao geográfico, no caso de nossas auto-
estradas, tomará toda a sua dimensão no campo
eletrônico com a abolição das distâncias mentais e a
compressão absoluta do tempo. Os curtos-circuitos (e a
instauração desse cyberespaço planetário equivale a um
imenso curto-circuito) geram eletro-choques. O que
entrevemos não é mais somente o deserto do trabalho, o
deserto do corpo que a informação engendrará em razão
de sua própria concentração.
A criação de imagens hiper-reais retira do objeto todas as
suas dimensões: o peso, o relevo, o cheiro, a
profundidade, o tempo e, principalmente, o sentido. O
fetiche da imagem digital reside na desincorporação,
tornando a imagem pura reificação.
O auge da simulação consiste então em restabelecer
todas as dimensões suprimidas com o intuito de tornar a
imagem mais real que a realidade: “[...] ela não tem relação
com qualquer realidade: ela é o seu próprio simulacro
puro” (Baudrillard, 1991, p. 13). Sobre a perda da aura das
obras de arte na era da sua reprodutibilidade técnica,
Benjamim (2012) observa que na época de Homero, a
Humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses
olímpicos e agora se transforma em espetáculo para si
mesma. A auto-alienação atingiu o ponto que lhe permite
viver sua própria destruição como prazer estético. Eis a
estetização da política.
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Benjamim (2012) salienta ainda que todos os esforços para
estetizar a política convergem para um ponto: a guerra. Pois ela
permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa,
preservando as relações de produção existentes. “Estamos aqui,
no coração da Amazônia...” (Baudrillard, 1995). Onde fica esse
lugar? Como também o da guerra, da tempestade, da pobreza..
Na verdade ele não existe, pois tão somente figura o lócus da
substância vicejante do real, consumido através de uma rede
imaginária cuidadosamente articulada em torno da percepção de
algo mais real do que a própria realidade.
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A GUERRA FAZ-SE FILME E O FILME FAZ-SE

GUERRA

 
Seguindo o exemplo das análises de Baudrillard (1991) no seu
texto sobre a película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola,
faremos a nossa sobre os filmes “Tropa de Elite”. 
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[...] a Guerra do Vietname, em si mesma, talvez de facto nunca tenha existido, é um sonho,
um sonho barroco de napalm e de trópico, um sonho psicotrópico onde não estava em
causa uma vitória ou uma política, mas a ostentação sacrificial, destemida, de
uma potência filmando-se já a si própria no seu desenvolvimento, não esperando talvez nada
mais que a consagração de um superfilme, que remata o efeito de espetáculo de massas
desta guerra. (BAUDRIILARD, 1991, p. 78)
 

A questão da existência da Guerra do Vietnã colocada por
Baudrillard, nada mais é que uma grande ironia. Ela existiu, tanto
quanto os combates entre o Estado e o Poder Paralelo ou o
Estado e o Estado ocorrem nos morros cariocas. O que ele quis
dizer é que os filmes servem como etapas dessas guerras,
simulam as invasões e demonstram através das câmeras o
desenvolvimento dos países, demonstram a produção de mais do
mesmo, ou seja, do produtivismo expansionista contemporâneo.
Os filmes estruturam sentimentos, ideias, memórias,
comportamentos. Criam condições necessárias para que existam
as outras etapas. São por si só a exposição da violência
(re)produtivista.  
A guerra travada no conteúdo de “Tropa de Elite” não é diferente.
Vivemos o fascismo da imagem, a simulação. O filme serve como
desconstrução e construção, simulacro dos acontecimentos.
Simulação das futuras ações. Em Platão (2004, p. 228) a imagem
do mundo externo à caverna era possível. Desde o surgimento
dos cinescópios nossas cavernas vem se tornando em
telas. Ali não há diferença entre o sensível e o inteligível. Não há
distinção entre real e falso. Vivemos o hiper-espetacular. O
professor Juremir Machado da Silva (2012) em seu texto “Depois
do espetáculo”, analisando as teses de Guy Debord (2012),
escreve que:



O espetáculo era um dispositivo de controle por meio da sedução. No hiper-
espetáculo, quando tudo se torna tela, cristal líquido e captação de imagem, todo
controle é remoto. Passamos da manipulação, estágio primitivo da dominação das
mentes, e da “servidão voluntária”, degrau superior da manipulação, à imersão total.
Evoluímos da participação, que pressupunha um sujeito e uma idéia de política, para
a interatividade, que reclama um jogador desinteressado.  (MACHADO, 2012)
 

Somos então sugados pelas telas, estamos integrados aos
sistemas desenvolvimentistas, ao produtivismo exacerbado.
Tudo em nome do crescimento, pois como a sexta maior
economia do mundo (JORNAL NACIONAL, 2011) e assim como
afirmado por Baudrillard (1991) em relação aos Estados Unidos
durante as décadas de 60 e 70, com os “Tropa de Elite”, o Brasil
também é uma potência filmando-se a si própria no seu
desenvolvimento. 
 Nessa perspectiva os mitos do bem-estar e das necessidades
possuem uma poderosa função ideológica de reabsorção e
supressão das determinações objetivas, sociais e históricas, da
desigualdade. Todo o jogo político do Welfare State e da
sociedade de consumo consiste em ultrapassar as próprias
contradições, intensificando o volume dos bens. Tudo isso nada
significa, uma vez que colocar os problemas em níveis de
igualização do consumo já é substituir a busca dos objetos e
dos signos pelos verdadeiros problemas.
Tudo em nome da simulação. No momento do lançamento do
“Tropa de Elite” não interessava somente o lucro das grandes
produtoras de cinema, mas a difusão do conteúdo, da
linguagem. E assim foi feito. Sua linguagem tornou-se
corriqueira. Os jovens seguiram sarcasticamente as várias
expressões e frases ditas pelos personagens do filme,
principalmente o suposto herói: Capitão Nascimento. A
identificação com a ficção é clara em muitos aspectos. Era fácil
escutar alguém com as expressões na ponta da língua:
“fanfarrão, xerife, senhor, ‘pica’ (órgão sexual masculino), aspira
(aspirante)” e tantas outras utilizadas nos “Tropa de Elite”.
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Em “A Sociedade de Consumo”
Baudrillard (1995, p. 61) afirma que
o consumo é um campo social
estruturado em que os bens e as
próprias necessidades e os
diversos indícios de cultura
circulam de um grupo modelo e de
uma elite diretora para todos os
outros níveis sociais.   
 Nossos Capitães Nascimento estão
preparados para enfiar a “porrada”
no crime organizado e nos usuários
de entorpecentes como se fossem
desaparecer de uma hora para
outra de nossas cidades. Vários
traficantes foram expulsos e
executados, mas os grandes chefes
continuam à solta (aliados aos
próprios poderes estatais). O filme
“Tropa de Elite” parece ter sido
muito bem forjado para que as
medidas da ocupação física fossem
estabelecidas. Ou seja, conquista-
se a confiança das massas,
estudam o campo de atuação pela
ficção, agem psicologicamente e
depois colocam em prática as suas
medidas paliativas. Além de serem
fenômenos de bilheteria e de
vendas, outro aspecto que nos
chama a atenção é que as
sequências foram pirateadas muito
antes de serem lançadas:

O secretário-executivo do Ministério da
Justiça, Luiz Paulo Barreto, que preside o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
Delitos contra a Propriedade Intelectual,
afirma que a pirataria de que foi alvo o filme
brasileiro "Tropa de Elite" contém "um
ineditismo" e "preocupa" o governo. O
aspecto inédito que o secretário aponta é a
antecedência da venda de cópias ilegais em
relação à estréia do filme. (FOLHA.COM,
2011).

Ainda segundo o secretário-
executivo do Ministério da
Justiça: “Não temos registro de
algo assim no Brasil e digo que
é raro no mundo. Vemos casos
em que a pirataria entra
simultaneamente à estreia nos
cinemas ou dois ou três dias
antes dela” (FOLHA.COM, 2011).
Quem nos garante que a
fraude não possa ter sido
criada em prol do interesse
comercial-estatal? Teríamos
assim, com a pirataria, um
maior acesso ao conteúdo?
Tornamo-nos mais interativos
às invasões? Nos dizeres de
Orwell (2011) na obra “1984”:
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A obediência não basta. A menos que sofra, como podes ter certeza que ele obedece a tua
vontade e não a dele? O poder reside em infligir dor e humilhação. O poder está em se
despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se estender. Começas
a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o contrário das estúpidas
utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo,
traição e tormento, um mundo de pisar e ser pisado, um mundo que se tornará cada vez
mais impiedoso, à medida que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso
no sentido de maior dor. (ORWELL, 2011)
 
 

 
A violência descrita por George Orwell em 1948, data em que
escreveu a obra 1984, é hoje institucionalizada pelas mídias e é
uma violência ininteligível porque todo o nosso imaginário é
centrado na lógica dos sistemas de e em expansão assim como o
grande monólito de energia na obra de Arthur Clarke “2001: uma
Odisseia no espaço”.



 
CONCLUSÃO
 
No duplo formado pelo Estado e o Poder Paralelo, a população se
perde e não sabe mais em quem confiar ou a quem recorrer. A
banda podre da polícia (as milícias) e os traficantes servem de
produto ideológico para a formação de uma sociedade cada vez
mais violenta, individualizada e sem sentido: niilista, hiper-real,
onde as instituições demonstram-se corrompidas.
Durante entrevista cedida ao programa “Roda Viva” da “TV
Cultura”, o sociólogo Luiz Eduardo Soares, ex-secretário de
Segurança Pública nacional e do Rio de Janeiro e um dos três
autores dos livros “Elite da Tropa 1 e 2” que deram origem aos
filmes, salientou que: 
[...] Qual o problema, entretanto? É o triunfalismo. É a forma pela qual se começa a
divulgar a ideia de que: 1) vencemos o crime. Vencemos quem cara-pálida? [...]
Enfatizando triunfalmente que nós voltamos ao complexo do Alemão, nós estamos
deixando de lado a questão chave para o Rio de Janeiro que é fonte inclusive para a
prosperidade do tráfico, que é fonte inclusive para perda da soberania nacional em
certas áreas. Qual é essa fonte? O crime organizado centrado, radicado nas instituições
policiais que são tão importantes para o estado democrático de direito, isso é
gravíssimo. [...] Vivemos uma situação patética.  (RADAR CULTURA, 2010)
 

O ex-secretário ainda explica que: 
 Como cresceram as bocas de fumo, como cresceu o tráfico no Rio de Janeiro? Quando
nós contamos no exterior o que é uma boca de fumo, as pessoas ficam perplexas e
perguntam: ‘- mas como, há uma loja, um local fixo, sedentário de venda varejista de
drogas ilícitas? - Sim, exatamente. - Então se os clientes sabem, a polícia sabe? – Sim,
exatamente. - Mas como isso pode manter-se e se reproduzir ao longo de décadas? –
Porque esses segmentos policiais são sócios do empreendimento criminal’. Como que
as armas chegam? Fala-se das fronteiras. Muito mais importante, muito mais factível, é
controlar a corrupção dentro da polícia, porque a polícia, segmentos policiais fazem o
tráfico. [...] Anegociação impera no Rio de Janeiro. Quando a política se vincula ao crime,
quando passa ser interessante para as forças políticas. Por exemplo: asmilícias
controlam os currais eleitorais. [...] Até as eleições passadas nósvíamos na TV
candidatos a cargos executivos abraçados com milicianos.   (RADAR CULTURA, 2010)
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Jean Baudrillard (1991) em seu livro “Simulacros e Simulação”,
afirma que vivemos na época da hiper-realidade e descreve a
Disneylândia como o modelo perfeito de todos os simulacros: “É
antes de mais um jogo de ilusões e de fantasmas” (BAUDRILLARD,
1991, p. 20). Já a obra cinematográfica “A Cidade dos Sonhos”, de
David Lynch (citada por Baudrillard como um exemplo para o que
ele escreveu em “Simulacros e Simulação”) demonstra a enorme
artificialidade do California Dreams; consequentemente, e mais
ainda, da indústria Hollywoodiana. A exemplo da Disneylândia e
da “Cidade dos Sonhos”, o “Tropa de Elite” demonstra que não há
mais uma diferenciação entre realidade e ficção, não é nem
verdadeiro nem falso, é uma máquina de dissuasão. A
representação (Vorstellung), mímeses, serve agora como
simulação. O domínio da representação vem instituindo de forma
corriqueira mais corriqueira a cegueira quanto ao que significa
pensar.  
A publicidade (1991, p. 118), depois de ter veiculado durante
muito tempo um ultimato implícito de tipo econômico: compro,
consumo, gozo, repete hoje sob todas as formas: voto, participo,
estou presente, isto diz-me respeito... Espelho de uma zombaria
paradoxal, da indiferença de todo o significado do que é público.
Por mais que os autores dos livros “Elite da Tropa” desejassem
supostamente demonstrar a realidade do Rio de Janeiro, o
conteúdo foi transformado em hiper-realidade. Apenas mais um
dos instrumentos da democracia radical.
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Estamos dominados pelos interesses fascistas do Mass media,
pelo poder megalomaníaco do Estado e das transnacionais,
informacionais ou não. Além disso, quem nos dera a
oportunidade de colocarmos todos esses problemas na “conta do
Papa”, como diria o nosso mais novo herói Nascimento ou dos
“Pastores”, ou dos “Rabinos”, mas: “[...] é perigoso desmascarar as
imagens, já que elas dissimulam que não há nada por detrás
delas” (BAUDRILLARD, 1991, p. 12). A ocupação começou pela
exibição desregrada dos planos, das imagens. Iniciou-se pelos
simulacros e pela simulação. Transformou-se em hiper-real. E
continua...
 
REFERÊNCIAS
BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Elfos Ed. Lisboa: Edições
70, 1995.
______. Big Brother: Telemorfose e criação de poeira. Disponível
em: . Acesso em: 13 de janeiro de 2012.
______. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D'Água, 1991.
______. Tela Total: mitos- ironias da era do virtual e da imagem. 4. ed. Porto Alegre: Sulina,
2005. 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade
técnica. Disponível em:. Acesso em: 05 de janeiro de 2012.
BRAGA, Eduardo Cardoso. Ser ou Não-Ser: A Simulação e as Vicissitudes da Imagem
Digital. 
DEBOR, Guy. Sociedade do Espetáculo.
FOLHA.COM. Pirataria do filme "Tropa de Elite" preocupa governo. Disponível em:  .
Acesso em: 09 de janeiro de 2011.
FREITAS, Verlaine. A opacidade do real. 20 de janeiro de 2012.  
JORNAL ESTADÃO. Polícia e Exército iniciam invasão no Complexo do Alemão. 
JORNAL NACIONAL. Brasil já é a sexta maior economia do mundo, segundo consultoria
britânica. 
JORNAL DO SENADO. Aumento do consumo de drogas. D 09 de janeiro de 2012.
ORWELL, George. 1984. 
PLATÃO. A República. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2004.
RADAR CULTURA. Roda Viva – Luiz Eduardo Soares: Bloco 1. YouTube, 30 de novembro
de 2010.  
SILVA, Juremir Machado. Depois do espetáculo (reflexões sobre a tese 4 de Guy Debord) 

 
                                                                            página  36



COLONIALISMO E
ANTICOLONIDADE

Doutorando no PPGEO-IG-UFU e Bolsista CAPES

GILSON SILVA SANTOS



A origem do colonialismo está no cerne do movimento do “ser” e
do “não ser” de Parmênides. Essa dialética do antagonismo
entre dominador e dominado é tão antiga que a “ciência” a
transformou em lei. A colonização é produto dessa “lei” antiga. A
questão científica que devemos analisar, porém, é: quais são as
forças que regem essa “lei” antiga? Para responder essa
equação que apresenta o “ser” = “ser humano” e o “não ser” =
“selvagem” é preciso, segundo Marx e Engels*, entendermos o
processo científico de como nos tornamos humanos. A lei inicial
é a necessidade de existirmos instintivamente. Ou seja,
precisamos comer, beber, repousarmos, nos reproduzirmos,
etc. O que nos torna humanos é a consciência dessas
necessidades básicas, essa consciência que ao perceber-se
satisfeita, cria uma nova necessidade, que se coloca
espiritualmente de forma infindável. É nesse movimento
histórico-dialético que conseguimos mentalizar o arquétipo de
ser humano que podemos produzir.
Mas não nos constituímos enquanto humanidade livremente.
Várias forças constrangem a nossa realização enquanto seres
humanos. A maior força que contraria o projeto de libertação do
ser humano é a “alienação”. Esse processo em que fomos
distanciados da produção de nossa existência é o que Marx e
Engels* denominaram de “alienação”. 
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A busca pela realização de nossas necessidades nos exige o
controle dos meios de produzir a nossa existência. Em nossa
origem nascemos distantes do controle dos meios de produção
da vida, inicialmente pela natureza pré-humana, e depois fomos
sendo distanciados predominantemente por uma natureza
culturalizada. É dessa limitação humana que nasce o projeto de
colonização. Ou seja, a eterna busca pelo controle dos meios de
produção, pois controlar os meios de produção significa controlar
as nossas necessidades, e controlar as nossas necessidades
significa ser livre. Mas historicamente, esse controle é parcial, pois
não são as comunidades livres que controlam os meios de sua
existência. O que temos como resultado então? Uma
pseudoliberdade e um pseudoentendimento dessa liberdade. Ou
seja, nas sociedades constituídas até o momento atual, a
liberdade somente foi alcançada para uma parcela restrita das
classes dominantes. Os povos dominados nunca puderam
experimentar na prática essa “liberdade”.
Colonização é esse projeto em que uma minoria fraca e covarde
comanda a maioria forte e digna. Que matemática é essa em que
a força física maior é controlada pela força física menor? A
“ciência”, em sua “racionalidade” mágica, habilmente oferece uma
explicação “concreta”: a maioria tem “substância inferior”, não foi
banhada pelas águas do Olimpo. Por isso, somente o “ser” contém
tamanha pureza, que beira a divindade. Portanto, somente essas
classes dominantes possuem capacidade de se “autolibertarem”.
Essa matemática só é verdadeira porque tem vários “gênios” por
trás dela: Descartes, Kant, Max Weber, Heidegger, Arendt... Sim!
São colonialistas! Transformaram a realidade em abstração e
ignoram a realidade do oprimido. O universal cria o tempo todo
dois mundos antagônicos, mas dizem que há apenas um mundo
possível, o mundo do “ser-ocidental”
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Crianças burundi - ausência de saneamento e água potável, mesmo
vivendo perto de rios.



A que conclusão podemos chegar? Vivemos em um mundo
“presente-pretérito-mais-que-perfeito”.  A nossa ciência burguesa
apenas remonta leis fenomênicas nesse passado perfeito, em
que a equação leva sempre a resultados favoráveis e à
perpetuação permanente da nossa pré-história. Colonizar é isso!
A permanente violência física e espiritual, onde os que comem
odeiam o amor e a solidariedade e os que não comem
sobrevivem do amor e da solidariedade. Nesse sentido, segundo
Césaire**, “uma civilização que se revela incapaz de resolver os
problemas que o seu funcionamento suscita, é uma civilização
decadente”. Essa sociedade, antecipadora e mãe de “Hitler”, induz
à produção de apenas um modelo de relação humana: a do
colonizador e colonizado. O surgimento da colonização e do
mundo colonizado, foi produzido por esse processo de
rapinagem e violência. 
Como justificativa dividiu-se a humanidade em dois mundos: o
mundo dos “humanos” e o mundo dos “não humanos” (branco
versus preto, amarelo, marrom, vermelho, arco-íris, etc.).
Nesse processo, criam-se duas zonas intransponíveis. No mundo
colonizado essas zonas são estamentais, o que o Fanon***
sintetizou na ideia de um mundo maniqueísta, uma zona do bem
versus uma zona do mal. Ou seja: “mundo de estátuas: a estátua
do general que efetuou a conquista [...]. Mundo seguro de si, que
esmaga com suas pedras os lombos esfolados pelo chicote, eis o
mundo colonial. A primeira coisa que o indígena aprende é a ficar
no seu lugar, não ultrapassar os limites”.
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O colonizado é a negação do mundo do colonizador: ele é
primitivo, selvagem, sem moral, sem ética... Enfim, ele é uma
espécie de monstro que precisa ser controlado e domesticado.
Os discursos e as práticas desumanizadoras precisam ser
construídas para justificar a barbárie dos colonizadores e
imperialistas. Podemos explicitar o paradoxo da filosofia ocidental
nesta premissa de Sartre****: “de repente, nosso clube tão
fechado revela sua fraqueza: não passava de uma minoria. Há
coisa pior: uma vez que os outros se fazem homens contra nós,
fica evidente que somos os inimigos do gênero humano; a elite
exibe sua verdadeira natureza: uma quadrilha de bandidos”.
A descolonização é essa revolução humana maravilhosa, onde a
“violência” aparece não como uma brutalidade, selvageria,
barbárie, mas como expressão de uma luta de resistência, onde o
colonizado se faz humano, desmascarando o pseudo-humanismo
europeu e da filosofia ocidental. Onde, no meio do caos,
conseguimos vislumbrar um novo mundo, um mundo livre, sem
alienação e sem opressão, no sentido mais universal, o que
nenhuma filosofia ocidental foi capaz de construir.
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A drag queen campeã da nona temporada
de RuPaul’s Drag Race: Sasha Velour



“Um homem que não sabe nada sobre eventos que aconteceram
antes dele ser nascido permanecerá para sempre uma criança.”
Com essa frase dita pelo filósofo grego Heródoto, começo essa
coluna com o pensamento de que um homem que nega a
importância da história nos acontecimentos atuais está fadado a
estar eternamente na escuridão da ignorância.
Resgatar e representar a memória e a trajetória do movimento
LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e outros) é uma
peça de vital importância no fortalecimento e inclusão do mesmo
na cultura popular, chamada de mainstream. A cultura LGBT era
considerada como underground, cultura que foge dos padrões
convencionais, comerciais, que está fora da mídia, sendo na
grande maioria das vezes representada em clubes noturnos,
escondidos na madrugada, no escuro. A inserção desses
elementos historicamente vistos pelo viés imposto da religião
como nocivos, doutrinadores, pecaminosos e perigosos auxilia as
gerações passadas e atuais a compreenderem que a sociedade
humana é multicultural e multifacetada, sendo todas as formas de
expressão válidas e benéficas para manutenção dessa
pluralidade.
Em um momento em que o mundo passa por uma crescente
onda conservadora dos “bons costumes”, principalmente com a
ascensão da extrema-direita em países como o Estados Unidos
da América e o Brasil, esse movimento de libertação e incentivo às
variadas culturas é mais do que necessário, é essencial. E é isso
que falarei a seguir.
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A drag queen Sasha Velour (nome artístico de Alexander Hedges
Steinberg), notoriamente conhecida por ter vencido a nona
temporada do reality show americano RuPaul’s Drag Race, é uma
voz implacável em advogar a favor dos direitos e da cultura
LGBT+. Velour é uma artista feroz que vive em Brooklyn, Nova
Iorque, onde a arte drag é reconhecida por sua diversidade. Com
mestrado em Artes Finas, período de intercâmbio na Rússia
através do programa Fulbright Scholar e sendo cofundadora da
revista bianual Velour: The Drag Magazine, que desde sua
fundação tem sido dedicada a mostrar o trabalho de drag queens,
drag kings, trans, não-binários e outros artistas que estão ou
simpatizam com a causa LGBT+, Velour defende e procura ser
uma porta-voz para essa comunidade LGBT+, se organizando
muito antes de entrar no reality, mas também aproveitando para
utilizar da melhor maneira toda a visibilidade ao ganhar a tão
cobiçada coroa do programa. Velour tem usado sua imagem para
expandir a ideia das pessoas sobre drag, sobre como é e o que
pode ser feito através da arte drag. Velour acredita que a
representação LGBT como uma forma de resistência. Como dito
em uma entrevista para o site Elite Daily, Sasha começa dizendo:
“A arte drag fala diz que a comunidade queer importa e merece
uma voz. A comunidade queer já envolve pessoas trans,
imigrantes, negros, mulheres; e isso já é uma declaração feroz na
face da nossa administração atual e na face do conservadorismo
social americano que não quer ver esses povos em lugar algum.” ²
Velour também explica como os artistas ativam suas
comunidades em prol de terem suas vozes escutadas, dizendo: 
“Nós somos organizadores. Passo um: faça as pessoas
aparecerem em nossos shows e nos darem gorjetas quando
dublamos no palco. Mas o passo dois seria as conversas
quetemos nesses espaços sobre sair do armário, do escuro,
registrar para podervotar, ir votar, levantar e lutar pelo que você
acredita.” ³
 
 



Porém, o esforço de representar e defender essa cultura não
pode somente ficar no campo da fala, idealizado e não realizado.
É preciso agir na sociedade, pois a fala sem a ação ecoa vazia e
sem significado nos ouvidos da comunidade, logo sendo perdida.
Seguindo essa linha de raciocínio, Sasha Velour segue à risca a
necessidade de representar a cultura, participando e organizando
variados eventos e exposições que sejam mostrados a
comunidade. 
Recentemente, Velour deu palestras no centro Purdue LGBTQ
sobre a história drag e LGBT e ajudou a pintar quadros que
continham personalidades relevantes na história de mais de 2000
anos da arte LGBT, contando com a participação de mais de 100
estudantes, funcionários e equipe. Sasha também performou na
mesma ocasião seu show “Smoke & Mirrors”, um esforço
incansável de juntar drag, arte visual e magia, introduzindo à
audiência um novo lado da sua artisticidade através de treze
performances de dublagens deslumbrantes, todas dirigidas e
coreografadas por ela mesma.
Velour também dirige e executa seu show mensal em Brooklyn
Nightwons, que é dedicado a celebrar drag performers de todas
experiências. É uma plataforma inclusiva que permite a esses
artistas (além da própria Sasha) utilizar de um espaço para criar o
show dos seus sonhos. Apesar de ter sido concebido como um
show mensal, Nightgowns saiu em turnê mundo afora, lotando
teatros em Londres, Los Angeles e Manhattan. O show já contou
com a participação de outras participantes famosas do reality
como Latrice Royale, Aja, Shea Couleé, Bob the Drag Queen, entre
outras. É importante que artistas como Sasha Velour apareçam e
defendam sua arte, sendo exemplos a serem seguidos de como
nós podemos e temos o dever de levar a cultura LGBT+ cada vez
mais para a mídia, utilizando essa representação como forma de
resistência e fortalecimento. 
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O embate contra o conservadorismo e o preconceito é diário e
não pode parar. A exposição a cultura LGBT+ é um passo
fundamental na desconstrução do preconceito e fanatismo
enraizados na nossa sociedade, buscando um ambiente de
construção democrática dos direitos humanos para toda a
população, não somente uma pequena parcela fiel ao retrógrado
conservadorismo. 
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