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Movimento Ensaio Livre: dentro e fora da rua
Eduardo Guerreiro B. Losso
prof. de Teoria da Literatura da UFRRJ

1- Rua e rede: eficiência da guerrilha pacífica
Faz tempo o Brasil poderoso, de PIB estratosférico, bom para políticos e
empresários bem sucedidos, não redunda em melhorias das condições de vida, ao
contrário, há vários sinais de piora, ou de medidas paliativas precárias. A continuidade
entre o cinismo do poder e a indolência da massa leva à maioria ao pessimismo diante
de sua própria sociedade. O sucesso econômico do Brasil e os tímidos avanços sociais
do governo Lula contrastam com a precariedade dos serviços públicos, a insegurança
e o descaso com direitos mínimos. O sujeito oprimido (que não é só pobre nem classe
C) é cada vez mais levado à descrença por tudo e todos, em especial os políticos, e ao
individualismo forçado.
Entretanto, surge agora motivo para uma verdadeira mudança da disposição
afetiva,

com

mensagens

e

gritos

como

“#OGiganteAcordou”,

“#UmFilhoTeuNãoFogeALUTA”.
As manifestações dos últimos dias já tinham sido antecipadas por várias outras:
o repúdio à demolição da Aldeia Maracanã, protestos contra a corrupção, com direito
a abusos da violência policial e omissão dos órgãos mais representativos da mídia. O
que aparece de novo, nesse momento, é um reforço inédito do Movimento Passe Livre,
que existe desde 2005, e a série de belíssimas atuações que já eram internacionais,
desde 2003, e foram se fortalecendo em âmbito nacional dos Anonymous. Por sua vez,
tais manifestações, no Brasil, obtiveram uma projeção nacional e internacional
gigantesca e, principalmente, uma renovação do orgulho cívico de ser protagonista do
protesto, em especial, diante do perigo intimidante da repressão policial.
Tudo o que há de exploração, descaso e corrupção vindo do poder se cristaliza
com absoluta evidência nas medidas repressivas do governo federal e estadual. Já há
algumas abordagens dessa insurreição do espírito de protesto popular, a maioria por
parte de formadores de opinião reacionários, que oferecem o suporte ideológico
retrógrado para propagar toda sorte de distorções, desvios e mentiras próprios de
quem defende interesses dominantes, cujo resultado mais decepcionante apareceu nos
deploráveis argumentos de Arnaldo Jabor antes do pedido de desculpas. Seu
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argumento principal desclassificava o direito de indignação dos manifestantes por se
tratarem de jovens de classe média e os policiais serem oriundos das classes mais
oprimidas – típica, covarde e, francamente, mal-intencionada estratégia populista para
jogar a genuína consciência política dos estudantes, que tiveram oportunidade de
sustentar o posicionamento crítico, contra a população que ficou de fora do privilégio
da educação. Vale ressaltar que abordagens de qualidade estão aparecendo, em
especial uma leitura crítica do sentido totalitário do desconforto dos transportes
públicos, feita por Márcia Tiburi, outra por Vladimir Safatle, uma apreciação da
atmosfera geral de Alberto Pucheu e uma síntese dos aspectos políticos, conhecidos e
desconhecidos, de Luiz Eduardo Soares.
O que pretendo introduzir é uma espécie de foco que atenta, precisamente, para
os aspectos concretos da novidade, cuja serventia será a de me aproximar mais de seu
refrigério e vitalidade político-social, mantendo, evidentemente, o respeito por seu
caráter inapreensível, reiterado por Soares. Por isso, minha posição é pendular, pois
toma distância teórica para não se confundir com a imediatidade da situação e, ao
mesmo tempo, quer contribuir e participar do protesto justamente a partir da
potencialidade que o distanciamento proporciona.
A grande qualidade dos movimentos que iniciaram e conduzem a maior parte dos
manifestantes é o cuidado de não só não usar de violência, mas não responder à
truculência policial. A principal mensagem que os integrantes de Istambul deram aos
daqui foi nessa direção, o que configura um estilo global eficiente para formas de
passeata no século XXI. O palco da rua está todo direcionado para os espectadores
mundiais via redes sociais. Todo tipo de abuso da polícia é respondido com gestos
ostensivamente pacíficos, gritos de “sem violência” – verdadeira Marselhesa abreviada
do movimento –, portando sempre a sua maior arma: as câmeras dos celulares. As
instruções de páginas promotoras do movimento explicam detalhadamente formas de
se proteger do gás lacrimogêneo, movimentar-se diante da confusão e cobrir o lance
com vídeos e fotos, combinando técnicas de guerrilha pacífica, sempre defensivas, com
técnicas jornalísticas. Em reação a isso, houve um boato de que os policiais, em
manifestações do Rio e de São Paulo, revistaram transeuntes ao redor do local e
apreenderam os celulares. Se for verdade, expõe com clareza o tipo de antagonismo
que se instaurou entre pacifistas treinados e polícia militar, que, com isso, não hesita
em escancarar a sua origem e tradição ditatorial.
A excelência moral do movimento se fortalece com a adesão da opinião pública,
motiva sua presença na internet, que obriga à presença na mídia e, quando isso não
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ocorre, desponta sua descarada omissão, como ocorreu mais explicitamente com a
Rede Globo, que no último Fantástico do dia 16/06/2013 pouco falou dos conflitos e
evitou tocar na repressão policial. Depois, ao cobrir a passeata da segunda
(17/06/2013), embora tenha deixado claro que os manifestantes violentos
concentrados na ALERJ eram minoria, em torno de 50, e a multidão somava 100 mil
(fora da mídia dizem ser 200 mil), a maior parte da notícia estava concentrada na
ALERJ, reproduzindo a tendência geral de noticiar mais os criminosos do que a grande
maioria de trabalhos construtivos que tantos promovem todo dia. Por conseguinte, a
oposição dos manifestantes ao governo se soma à oposição ao obscurantismo da
grande mídia, cujas maiores exceções, vale destacar, têm sido a da Carta Capital e da
Cult (com destaque para Marcia Tiburi), embora os sites dessas revistas não tenham
estrutura para cobrir ao vivo, todo dia, constantemente, os acontecimentos. Em termos
de crítica social, geralmente os jornais só se salvam devido a seções culturais, que
inclusive estão ameaçando se extinguir, e colunistas de qualidade como Francisco
Bosco, José Miguel Wisnik, Vladimir Safatle, Eliane Brum. A mídia perde, assim, parte
do grau de confiabilidade quando repete incessantemente a criminalidade, a corrupção
e a produção abundante de novas medidas antidemocráticas (sem divulgar a
contrapartida de trabalhos sociais positivos) e, ao mesmo tempo, coloca-se
rapidamente do lado do poder diante de qualquer manifestação, greve e crítica
consequente, principalmente não cooptada por partidos políticos e que tocam nos
pontos essenciais. Eles mantêm a aparência de enfrentar o sistema, mas na verdade
só reforçam o estado invariável de medo e resignação da população diante do terror
cotidiano.
Está tão explícito o caráter pacífico, com gritos de não violência iniciados pelos
organizadores e repetidos pelos manifestantes, que se tornou ridículo atribuir a
responsabilidade dos danos de patrimônio público ao Movimento Passe Livre,
principalmente depois do vídeo do policial quebrando o próprio carro e de suspeitas de
policiais à paisana. Isso está de fato colocando a polícia numa situação lamentável.
Regride toda reflexão da sociedade iniciada com o filme Tropa de Elite, que tentou
mostrar o valor e as dificuldades enfrentadas pelo policial frente a um sistema viciado.
A culpa maior é dos mandantes, mas iniciativas individuais de abuso de autoridade
abundam. Isso infelizmente alimenta o ódio recíproco entre cidadão e policial, embora
não seja o policial aquele que deve ser crucificado, por mais responsabilidade que
tenha, é o poder. Daqui para a frente, com o crescimento dos diversos grupos,
iniciativas violentas de poucos manifestantes podem prejudicar a maioria e servir para
justificar o uso de tropas de choque e exército. Por outro lado, os Anonymous, grupo
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muito influente, misterioso e quase onipresente, que considero o mais avançado de
todos, por ser disperso, anônimo (sem lideranças reconhecíveis) e viral (no melhor
sentido), sobretudo por reivindicar uma melhoria de vida global, trabalha
incessantemente na conscientização de seus simpatizantes para não demonizar o
policial e, ao mesmo tempo, para converter os policiais à causa pacifista.
(Revisão e colaboração de Mariana Figueiredo e Juliane Ramalho, orientandas da linha
de pesquisa Mística, afeto e modos de viver)

Continua...
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Movimento Ensaio Livre: dentro e fora da rua
Eduardo Guerreiro B. Losso
prof. de Teoria da Literatura da UFRRJ

2- Afetos e devoções
Ódio é um sentimento que não deve ser alimentado por ninguém.
Contudo, não consegui deixar de sentir – e me coloquei do lado dos jovens
indignados – um profundo ódio pela primeira declaração do Arnaldo Jabor, maior do
que o que normalmente tenho por colunistas reacionários da Veja, pois ele não
combinava com esse tipo de posição. Agora ele se retratou e se consertou, antes tarde
do que nunca, e talvez mereça reconsideração. Mas sentimentos exaltados nesse
momento imperam, principalmente diante de quem usa a palavra, do alto do espaço
“nobre”, para propagar mentiras ideológicas e desqualificar a luta apartidária por
melhorias no meio do inferno brasileiro, pois bate de frente com um sentido interno
ético sempre presente de não falar e escrever qualquer besteira que presencio todo
dia nos meus colegas professores, artistas, amigos e alunos. Somos seres afetivos, e
ninguém, muito menos um pesquisador, pode se eximir desse lugar, ainda que não
deva se cegar por ele. Lembro-me do poema de Cruz e Souza.

Ó meu ódio, meu ódio majestoso,
Meu ódio santo e puro e benfazejo,
Unge-me a fronte com teu grande beijo,
Torna-me humilde e torna-me orgulhoso.
Humilde, com os humildes generoso,
Orgulhoso com os seres sem Desejo,
Sem Bondade, sem Fé e sem lampejo
De sol fecundador e carinhoso.
Ó meu ódio, meu lábaro bendito,
Da minh'alma agitado no infinito,
Através de outros lábaros sagrados.
Ódio são, ódio bom! sê meu escudo
Contra os vilões do Amor, que infamam tudo,
Das sete torres dos mortais Pecados!
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Cito o poema inteiro, pois ele abre a dimensão psico-social da ambiguidade entre
amor e ódio: o que de fato está movendo o pacifismo dos estudantes é uma nova
forma de amor patriótico, amparado pela solidariedade internacional, que se alimenta
da coragem comunitária, experimentada por cada manifestante e com apoio alheio,
semelhante a um exército, diante da traição policial, estatal e midiática. Soares
observou que há demonstrações heroicas “exaltando os sentimentos e os elevando a
uma escala quase espiritual”: isso vale a pena explorar mais a fundo. Lembro de uma
frase decisiva de Slavoj Zizek no manifesto de Wall Street: “Nós, aqui, somos o Espírito
Santo, enquanto em Wall Street eles são pagãos que adoram falsos ídolos”. Depois de
toda a polêmica entre fundamentalistas e homossexuais no Brasil, terroristas islâmicos
e mundo moderno de raiz cristã-judaica, ficamos acostumados a ver o quanto o
extremismo religioso tomou o primeiro plano da cena política. Mas ainda falta entender
melhor o quanto toda a manifestação política é imbuída de um ethos devocional
fundamental que configura não só oposições políticas do tipo amigo-inimigo, mas
principalmente a polarização entre fiel e infiel, bem como o sentimento, conforme à
razão, de que os manifestantes estão com a verdade e os policiais estão do lado dos
fariseus. Não é à toa, repito, que existem vídeos do movimento Anonymous dispostos
a converter o policial a sua causa, inclusive com depoimentos dos já convertidos.
Embora tal polarização seja simples e possa ser desconstruída, ela está agora
encontrando um grau de legitimidade inédita, devido ao pacificismo e à extensão das
reivindicações, que demonstram razoável consciência da totalidade dos entraves para
o desenvolvimento social: o efeito alienante do foco midiático no futebol e no carnaval,
o descaso pela qualidade de vida (isto é, transporte, moradia, saúde e educação), o
aumento calculado e promovido do custo de vida. Ele se coloca num posicionamento
de reivindicação bem superior a várias outras alternativas que temos observado ao
longo da história recente. Para ser mais explicito, eu me refiro: 1- aos conflitos entre a
luta armada dos comunistas e a ditadura; 2- ao recente movimento hip hop da periferia,
que mantém uma posição ambígua de contestar a violência policial e o lado de vítima
dos criminosos pobres, mas, a partir daí, incitar à violência do cidadão; 3- às lutas das
minorias, que certamente possuem inalienável legitimidade, mas particularizam a
opressão e, com isso, perigam em deslocar a luta contra os problemas centrais que,
inclusive, contribuiriam para elas, penso especialmente na precariedade de uma
educação em prol da autonomia crítica. Desde sempre as minorias poderiam se somar
e fortalecer a luta geral, mesmo que também não devam deixar de manter a sua
independência. Cada causa é legítima e precisa de grupos específicos, mas se todos
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eles não tiverem uma solidariedade conjunta de princípio para os problemas centrais e
globais, mesmo os problemas particulares se enfraquecem.
A legitimidade política do levante atual – em estratégia, estilo e reivindicação –
por mais que não deva ser unânime (pois deve dar espaço para o fórum democrático
de discussão e dissenso), refresca décadas de mal-entendidos que entravaram uma
possível fundamentação convincente de protestos políticos, inibiram adesões maiores
e, por tudo isso, foram muito bem exploradas pela vontade dominante de manter o
banho-maria de medo e resignação. Portanto, todo o fundo espiritual do movimento
está alicerçado não na ilusão religiosa (até porque não é ideologicamente religioso),
mas no sentimento da verdade moral da religião, que é parte de seu conteúdo de
verdade. Ele ressurge precisamente quando alia ação imediata e razão crítica (nada
acadêmica, mas que, por isso mesmo, revela o seu fundo espontâneo, vindo do estado
de formação dos estudantes), ambas movidas pela esperança utópica, não
programática, mas difusa, imprecisa, negativa.
Também há os humores contrários ao sucesso do movimento. O ceticismo fácil
que questiona a unanimidade da MPL tem que dar mais uns bons saltos dialéticos até
começar a entender o que está acontecendo. Sim, tudo isso pode ser apropriado por
partidos políticos na próxima eleição, mas a questão mais importante agora não é essa,
a meu ver. Não se deveria desmerecer conquistas recentes para antecipar as manobras
do sistema que eu também sei que virão. Isso aconteceu em 68, aconteceu nas diretas
já, e pode acontecer mais uma vez. Porém, uma manifestação forte em torno de uma
causa absolutamente legítima, ao mobilizar tanta gente em torno de problemas reais,
e fazer isso com consciência e estrutura coletiva para não revidar a truculência
intimidadora do vandalismo e baderneira policial, isso não se vê todo dia. É sinal muito
claro de que uma indignação emancipatória genuína floresce no meio da lama do
sistema e a resignação de todo dia. Em vez de ajustar o foco da consciência para o
derrotismo de sempre, vale mais agora ajustar a lucidez para focar quando, muito de
vez em quando, acontecimentos reais, mobilizações de valor crítico despontam no meio
da pasmaceira de pseudo-acontecimentos, novas leis ditatoriais, guerrinhas
conservadoras e violências cotidianas.
Quem não quer encontrar água no meio do deserto, então morra de sede sozinho.

Continua...
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Movimento Ensaio Livre: dentro e fora da rua
Eduardo Guerreiro B. Losso
prof. de Teoria da Literatura da UFRRJ

3- Cultura de esquerda e falsa alternativa: fascistas e partidos
Não, não haverá golpe, podem ficar tranquilos: já estamos nele. Não, não vou
apoiar agora o PT por causa dos fascistas, essa é a mais nova e fresca falsa alternativa.
Ficou evidente para mim que a tônica na minoria “vândala” da mídia, a franca
violência totalitária dos governantes que mandam na polícia, juntamente com a falsa
opção entre fascistas e partidos, estão conseguindo em parte o que queriam: desvirtuar
a consciência crítica precisa ao sistema (falta de qualidade de vida) recentemente
cristalizada pela população. Em vez de focar o motivo principal – a indignação do
cidadão diante da precariedade dos serviços públicos – a discussão roda em torno de
questões menores, polarizadoras, que reforçam posturas ideológicas e enfraquecem o
teor crítico como: manifestantes devem ou não participar das passeatas, é válido ou
não o uso da violência diante do ataque policial, a Dilma merece ou não apoio?
Vou me concentrar na primeira questão. Ela mostra que dois personagens políticos
manipuladores e retrógados estão abaixo das conquistas recentes e apareceram para
confundir, retroceder o espaço de escuta recém-conquistado de uma indignação com
todo o sistema. A consciência política do cidadão de que é preciso uma mobilização
apartidária que questione todos os governos e partidos em sua participação harmônica
no descaso pela melhoria social substancial (e não eventual) e a clareza de que Copas
e Olimpíadas não trarão nenhum benefício, a clareza mais surpreendente ainda de que
o futebol serve para dopar o povo e a grande mídia promove mentira, omissão e
alienação, não deveria ser desvirtuada.
Os fascistas passam a confundir a crítica à totalidade do sistema (à mídia, aos
partidos, a todo o governo) com uma ideologia pior do que a dos partidos: querem
retornar à ditadura. Nada melhor para sabotar uma consciência popular recémconquistada do que injetar velhas distorções ideológicas. Se durante tanto tempo tal
manobra funcionou, não admira que ela tenha condições de amedrontar ainda hoje. É
óbvio que essa ideologia é a mais execrável e deve ser combatida. Dilma não merece
impeachment, e impeachment não resolve nada. Paira no ar o desejo de retirar todos
os políticos, contudo, substituir uns por outros nada mudará, e, inclusive, tem tudo

14

Revista.doc
Ano XIII  n. 8  EDIÇÃO ESPECIAL  03 de julho de 2013  ISSN 1982-8802

para piorar. Temos exemplos históricos abundantes de que revoluções de esquerda e
direita são infinitamente perigosas e que a democracia continua sendo a menos pior
das possibilidades. Os políticos não devem deixar o poder, devem fazer o seu trabalho
direito. A única possibilidade de alguma mudança positiva se concentra somente na
pressão popular aos governantes, desiludida e orgulhosa de sua capacidade ativa. Os
eleitores também não devem ser responsabilizados pelo voto errado, porque não há
escolha e votar nulo aumenta a validade dos votos válidos. Não é no voto nem na
eleição que a democracia dá alguma chance para a população, é na pressão coletiva
contra o próprio sistema político capitalista.
Os defensores do PT e mesmo dos partidos de esquerda menores, embora sejam
menos piores, não devem ser poupados. Está muito evidente que, no fundo, eles
devem toda a retomada de seu status moral aos fascistas: agora eles podem gritar à
vontade que os manifestantes indignados com os partidos são todos fascistas, podem
posar de excluídos e avançados. Eles alimentam o alarmismo do golpe ditatorial (que
não é justificado, pois os fascistas não tem esse poder) e assim ocultam as medidas
de caráter totalitário, tanto dos governos de direita quanto de esquerda, que já estão
em vigor. Um alimenta a paranoia do outro, um demoniza o poder do outro para que
ambos fortaleçam o seu poder demoníaco, e a produção desse imaginário paranoico
cega os reais motivos de urgência: o contraste entre os péssimos serviços públicos e o
“padrão FIFA”, como belamente está sendo articulado pela retórica popular.
O maior problema dos partidos de esquerda é que eles mesmos são uma
apropriação da cultura de esquerda que nunca se identificou com eles que os supera e
os excede em muito. Refiro-me aos primeiros socialistas e a toda a tradição da arte
moderna, desde Baudelaire, Rimbaud, passando pelas vanguardas mais críticas,
feminismo, beatniks, situacionistas, contracultura, até movimentos descentralizados
como os Anonymous de hoje. A verdadeira alternativa crítica coletiva aos partidos de
esquerda, que não param de nos decepcionar, é a cultura de esquerda. Eles não se
limitam a uma pauta reivindicatória precisa, que sempre modifica detalhes e não o
todo; a esquerda cultural pretende romper com o modo de vida dominante, e seus
valores intrínsecos, por isso, ela é mais radical e consequente. Ela quer transformar a
percepção de mundo e a prática de vida, e não apenas mudar o programa do governo.
Os partidos, desde a velha ilusão comunista até hoje, nunca aceitaram plenamente
essa abrangência de mudanças e, embora os partidos mais marginais se infiltrem
sempre nas mobilizações da juventude (como o fez um dia o PT), eles geralmente
contribuem para a regressão da atitude transformadora com a apropriação de uma
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militância partidária, que sempre mantém a organização hierárquica e voluntária
cegueira diante das lideranças que participam do sistema. Não quero excluir a
possibilidade de um partido (ou parte de seus candidatos) conseguir uma mediação
feliz entre essa cultura e a inevitável representatividade política, e assevero que o ideal
é os partidos se abrirem à essa cultura, e não o contrário. Mas não é isso que tem sido
feito nas últimas décadas.
A confusão entre um e outro é um dos nós falseadores mais difíceis de destrinchar
na luta política hoje. É por isso que todo o trabalho dos diversos poderes que
dominaram o Brasil, ao longo de sua história, e em especial a entrada da televisão na
ditadura, mostra sua eficácia quando a maioria do povo caracteriza os tipos sociais da
cultura de esquerda como “vagabundos”, “drogados”, “baderneiros”. Sabe-se que o
povo brasileiro é essencialmente conservador, porque foi educado por poderes
opressivos e conservadores, e hoje está ganhando o reforço dos evangélicos
paranoicos. Mas é justamente nesse momento que estamos observando o sucesso
parcial das causas da esquerda cultural defendidas por todos, especialmente pela nova
classe média, e isso é motivo de felicidade para quem sempre viveu à margem da
margem; isso leva à necessidade, inclusive, de cuidado com o novo terreno
conquistado. Certamente um teórico crítico como eu não poupa críticas até mesmo a
certas tendências da própria esquerda cultural, mas não posso prescindir dela, pois o
espaço mais propício para ouvir pensamentos críticos sutis e se dispor a uma mudança
profunda dos valores sociais é esse. Os jovens e veteranos dessa cultura guardam o
único espaço coletivo que inspira esperança.
O que está se colocando em questão é o sistema partidário e a engrenagem
perversa da política como um todo, portanto, os partidos não tem o direito, de fato, de
se apropriar da indignação; mas, é claro, em termos de direitos democráticos, eles
deveriam sim ter a autorização de participar das manifestações, embora com muitos
poréns. O ideal, a meu ver, é eles serem mais honestos e organizar uma manifestação
à parte, só deles; do mesmo modo os fascistas. Muitos acham que estou enganado.
Mas, repito, essa é uma questão menor e produz, não tenho dúvida, uma confusão
calculada para manobrar a causa maior.
Penso ser extremamente necessário educar o cidadão para não cair em faltas
alternativas. A atual estratégia do poder, que se vale de todo o aparelho midiático, tem
se dado nos últimos 20 anos precisamente nessa direção e tem demonstrado muito
sucesso.

16

Revista.doc
Ano XIII  n. 8  EDIÇÃO ESPECIAL  03 de julho de 2013  ISSN 1982-8802

De qualquer modo, embora eles abalem o núcleo da nova percepção, não a
ameaçam. Continuo guardando a felicidade de ver a população mobilizada contra o
tudo aquilo que a oprime, sem particularismos divisores. Fica ainda mais clara, explícita,
límpida, a contradição entre o discurso democrático dos governantes e as ações
repressoras,

bem

como

semiocultas

manobras,

intimidações,

paranoias,

oposicionismos, toda a variedade de propagações do medo e da discórdia. O que peço
a todos é não deixarem de lado o sentimento libertador e os objetivos principais. Tudo
isso pode até se deturpar e ruir em parte a leveza inicial. Mas são desafios de percurso.

Continua...
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Movimento Ensaio Livre: dentro e fora da rua
Eduardo Guerreiro B. Losso
prof. de Teoria da Literatura da UFRRJ

4- Da crítica ao sistema ao exame de si mesmo
I- Alguma coisa em vez do nada
Enquanto isso a boa e velha mídia continua mentindo descaradamente como
sempre, Cabral cada vez mais truculento, novas mídias surgindo e cobrindo a verdade,
OAB de prontidão nas delegacias a favor dos manifestantes, Anonymus crescendo de
popularidade a cada segundo, Black blocs se destacando como os corajosos da cena:
a estrutura da nova realidade está se consolidando, com ou sem partido, com ou sem
sindicato, mais ou menos gente nas ruas. Velhas gerações do povo criados pela
ditadura acreditam na mídia, logo, na ideologia dominante, mas a multidão que está
mudando o Brasil está cada vez mais convicta de sua consciência e força. PM – governo
– grande mídia, população conservadora X estudantes, professores, médicos,
advogados, jornalistas, etc. ativos no protesto, conscientes e indignados.
Por mais que o aparelho repressor, midiático, ideológico, político, faça de tudo
para confundir, desvirtuar, essa oposição principal não muda: ela está se reforçando.
Falta ainda ficar mais claro para todos que não é o "Cabral", a "Dilma" o problema,
nem são só absolutamente todos os políticos. Eles não são mais do que a superfície
visível dos empresários que mandam no capitalismo tropical, enfim: é o sistema. Para
ir mais fundo, é preciso denunciar tudo: o falso plebiscito, o falso 10% para educação,
a falsa necessidade de tirar os 0,20 de outro lugar, a falsa falta de dinheiro, as mil
artimanhas para desviar e não fazer o que deve ser feito. Mas tudo a seu tempo.
Indignado já estou desde que me entendo por gente, mas alegre e sorridente diante
de uma multidão insistente e corajosa. Por pior que seja ver a desfaçatez da truculência
policial, ela é uma reação à vitoria da mais admirável consciência política que o povo
indignado brasileiro pôde um dia aceder. Ainda falta muito chão para essa consciência
amadurecer, mas entre o nada e alguma coisa, estou ainda me perguntando com o
meu compadre Leibniz como é possível existir alguma coisa em vez do nada.
II- Da crítica ao sistema ao exame de si mesmo
O que falta para essa consciência avançar? Muito chão, para começar com os
seguintes itens: 1- deixar de se fixar em "Cabral", por pior que ele seja, nem nos
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políticos, nem acreditar que possa existir um político bonzinho: político é a superfície
visível do mundo muito bem protegido do capitalismo, feito, a saber, de empresários.
2-logo, não se indignar só com corrupção, que se limita aos corrompidos políticos,
e sim os que precisam corromper, e são seus maiores beneficiários: todos esses seres
invisíveis do empresariado, que não são uma só vez nomeados. Quem são os donos
das empresas de ônibus, por exemplo? É claro que devemos incentivar os empresários
empreendedores e trabalhadores que fazem a economia crescer, isto é, especialmente
os pequenos empresários, mas esses também estão insatisfeitos com a situação;
3- é preciso denunciar tudo: o falso plebiscito, o falso 10% para educação, a falsa
necessidade de tirar os 0,20 de outro lugar, a falsa falta de dinheiro, as mil artimanhas
para desviar e não fazer o que deve ser feito;
4- francamente: não importa o meio, queremos é o fim: saúde, educação,
transporte público, saneamento, segurança, habitação de qualidade, padrão FIFA e
Rede Globo; também preservação da natureza, direitos dos índios, diminuição do custo
de vida; só isso, mais nada, ou seja, muito pouco. Somos humildes e modestos: não
queremos carro do ano, jatinhos, sítios particulares, propriedades de terras, muitos
imóveis, etc. nada disso aí que vocês têm. Temos certeza que ainda sobra dinheiro
para vocês terem o seu sagrado lucro e a bolsa ficar em alta. Ou vocês vão ter de
confessar que o capitalismo não funciona a não ser oprimindo e explorando a maioria,
ou deverão fazer uma reforma sim, mas uma reforma revolucionária.
5- “Se quer mudar o mundo, comece por si mesmo”. Essa singela frase tão
repetida em várias organizações de protesto deve ser levada mais a sério do que todas
as outras, a meu ver. Há toda parte significativa da história da filosofia, da qual Sócrates
participou com o seu “Só sei que nada sei”, bem como a parte mais sofisticada das
religiões, que desenvolveu um longa tradição da busca da autotransformação. Esse é
o ponto cego de toda discussão política. Podemos matutar nas vantagens e
desvantagens dos vários sistemas de governo, viáveis ou não, resignados, realistas ou
utópicos. Mas o item “melhorar a educação” é central justamente porque deveria ir
muito além de fornecer conhecimentos técnicos aos adolescentes.
Faça uma pergunta: por que a maioria das pessoas que enriquecem se tornam
tão ou mais fúteis e viciadas em sua riqueza quanto as que com ela nasceram,
guardando motivos muito pessoais para querer manter o sistema cada vez pior? Para
mudar isso, seria preciso nada mais nada menos do que resgatar a tradição dos
exercícios espirituais filosóficos, religiosos (sua ascese e mística), poéticos, artísticos
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com muita seriedade, estudar suas metamorfoses na modernidade e pensar em modos
de atualização. Esse é especificamente o meu trabalho e esforço como pesquisador há
uns 20 anos, como estudante e professor, e ainda estou no começo do caminho. Seria
preciso simplesmente inverter as prioridades do conteúdo do ensino e dar aos alunos
elementos genuínos para “conhecerem a si mesmos”.
6- Por isso mesmo, a luta não é só nas ruas. Há uma necessidade de reunir
pessoas, protestar, enfrentar o sistema em cena. Mas há tanto ou mais necessidade de
uma luta fora das ruas, nas relações cotidianas, e dentro de si mesmo, na relação
consigo mesmo. Ir às ruas tem sido um imperativo muito importante, mas entristecerse com menos pessoas que o último recorde numérico, e achar que tudo se resolve
assim, é fetichizar as ruas e o seu espetáculo. Junto com o incentivo ao combate do
protesto, é preciso mais incentivo ao combate interior, sem ilusões de autoajuda, sem
ingenuidades, aliás, diferenciar inclusive o estudo das tradições, suas rupturas e
reinvenções, faz parte deste estudo de si. O conhecimento filosófico, religioso,
psicológico e artístico precisa ser mais incorporado na prática de viver, mas o ensino,
a pesquisa universitária e, consequentemente, a luta política desprezam e
desqualificam essa dimensão, e a psicologia parece estar muito distante disso, embora
nessa luta microssubjetiva esteja contido o cerne das grandes lutas. Então é preciso,
de fato, repensar nada mais nada menos do que toda a relação entre teoria e prática,
não só teoria abstrata e prática política, mas, principalmente, teorias da subjetividade
e práticas de si. A radicalidade da crítica social tem necessidade imperiosa de aliar-se
à radicalidade do trabalho de si. É no exame da relação consigo e com o outro, feito
com olhos analíticos e meditativos, que a crítica social pode ganhar a sua real
profundidade e abragência.
III- Por trás dos políticos em evidência
Os PMs não são os capangas dos políticos? Então, só falta completar: os políticos
são os PMs dos grandes empresários.
Você acha que político é gente confiável? Não? Então porque deveríamos pensar
que os homens que mais ganham dinheiro no Brasil, e continuam inomináveis e
intocáveis, mandam nos políticos, seriam confiáveis? A fama de Eike é só uma exceção
que confirma a regra, porque ficou evidente demais, a maioria está na penumbra.
Isso é discurso de comunista? Não. Assim como é preciso reconhecer os
pequeníssimos grandes feitos e batalhas de Lula, reconhecer que o PT é menos pior
que a direita, é preciso reconhecer uma editora como Cosac Naify, iniciativas privadas
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como Oi Futuro, Itaú Cultural, Sesc principalmente, embora a maioria continue sendo
as públicas, como CCBB, crescimento das universidades, etc. Aplaudo de pé, é preciso
dar mérito ao que tem mérito, com louvor, precisamente para incentivar o seu
crescimento.
Mas tudo isso é demasiadamente pouco para o que é preciso, os poucos feitos
são uma porcentagem mínima, também são uma exceção que confirma a regra!, então
o incentivo deve se tornar uma reivindicação. Não queremos migalhas. Temos a
modéstia de querer o mínimo necessário, e ainda estamos muito longe disso. Não nos
enganem com porcentagens ínfimas de seus lucros. Por mais que Marx deva ser em
parte criticado e atualizado, por mais que ele tenha sido tão redirecionado e deturpado,
as verdades que ele disse há quase 200 anos atrás modificaram muito pouco.
Portanto, meu lema não é fora Cabral, por mais que eu me simpatize com ele.
Meu lema é: Cabral, mostre a cara de seus patrões em vez de PMs.
Mas ainda não fico satisfeito só com isso. Vou mais além: é preciso não só
denunciar os principais interessados no sistema, mas também é preciso direcionar a
educação e o conhecimento para modificar a mentalidade que mantém o sistema. Os
ricos são os primeiros que deve ser urgentemente reeducados. Repito: então é preciso,
de fato, repensar nada mais nada menos do que toda a relação entre teoria e prática,
não só teoria abstrata e prática política, mas, principalmente, teorias da subjetividade
e práticas de si.
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