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PREFÁCIO

O ato

de prefaciar um livro envolve
compromisso com seu conteúdo!

Envolve também uma cumplicidade entre autores e
quem tem a tarefa honrosa de prefaciar. Deixar isso
claro no início desse texto, é tarefa primordial. Essa
coletânea de Crônicas baseadas em estudos realizados em disciplina do Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social (PPGSS) da PUCRS, sob orientação da
Profa. Dra. Thiana Orth, é exemplo de experiência a
que Paulo Freire apontava como fundamental para
realizar a revolução de trabalhar consciências pela
vivência. Professora e alunas(os); alunas(os) e professora, numa relação de troca horizontal e democrática, beberam no conhecimento crítico dos autores
que debatem a esfera pública e a sociedade civil, buscando entender a trama de relações que se estabelecem nesse tortuoso campo.
A tarefa não é simples, os desafios são muitos

e as descobertas nem sempre estão dispostas na primeira leitura. É preciso problematizar, encantar-se
pelas descobertas e entender os desafios postos pelo
desvendamento da realidade. Como apontam os diversos autores desse livro de crônicas, a sociedade
capitalista, sob a égide do neoliberalismo, encarrega-se de fabricar muitas armadilhas para matizar a
realidade. A tarefa da ciência é oferecer elementos
para compreender essas armadilhas! Mas, também

é preciso lembrar que o conhecimento não é neutro
e se produz com elementos para defender projetos
distintos de sociedade.   Portanto, identificar de que
lado estamos e como produzimos para defender esse
projeto, é tarefa essencial!
A sociedade capitalista do século XVIII produziu uma ideia de que era possível um mundo onde o
trabalhador fosse protegido! Essa sociedade erguia-se numa ótica democrática, com respeito ao espaço
público de qualidade, com ofertas de educação, saúde e proteção social para todos. Durou muito pouco, em termos concretos de história de humanidade,
essa possibilidade. Contrapondo-se a isso a ideia de
“privado”, competitividade e desumanidade ganham
dimensões épicas, contando inclusive com apoio das
classes populares. Não esqueçamos: Marx nos alertou sempre sobre o canto da sereia do capitalismo, o
processo de alienação que nos conduz a apoiar aquilo
que nos oprime.
Volto de novo àquilo que fez nascer esse livro:
uma relação profícua em sala de aula. Uma relação
que apontou para a produção de crônicas que não
só expõe os autores nas suas descobertas e matrizes
teóricas, mas que demonstram que, na diversidade de
temas, encontramos um elo que se traduz por compromisso ético político com aquilo que produzimos.

Esperançar é a palavra que encontro para
dizer de meu sentimento ao participar dessa tarefa
coletiva. Aqui, os leitores vão encontrar uma jornalista professora que desafiou seus parceiros a escrever crônicas, em substituição aos papers de final de
semestre. Vão encontrar mestrandas(os) e doutorandas (os) que aceitaram esse desafio. Como resultado, temos uma produção que, sem perder o conteúdo
acadêmico necessário, apresenta-se sob nova forma.
Crítica poderosa que é encontrada desde o título da
produção como a nos chamar a atenção para a desalienação existente e para a conformidade da sociedade civil com tudo que a oprime.
Aos desavisados que tentem compreender linearmente a produção a partir de suas afirmações
quase catastróficas da realidade contemporânea,
desnudando os nós produzidos por esse modo de
produção e reprodução da vida, alerto que ao ler,
desde a brilhante apresentação da Profa. Thiana e
as diversas crônicas que compõe essa obra, os leitores encontrarão elementos fundantes para não só
entender a importância do conhecimento para compreender a realidade, mas também para participar do
movimento contra-hegemônico que está presente em
toda a produção.
Produzir ciência com consciência, traduzir o
cotidiano como algo criativo e impulsionador de liber-

dade substantiva é tarefa de quem tem no horizonte
um mundo sem opressão! Para isso é preciso apontar para tudo que nos enreda no projeto contrário.
Precisamos cada vez mais conhecer, estudar para,
enfim, podermos enfrentar esses enormes desafios.
Tarefa de todos e todas e que aqui começa a ser tecida por esse grupo valoroso de autoras e autores!

Berenice Rojas Couto
Assistente Social e Profa. Aposentada
do PPGSS-PUCRS

PRIMEIRAS
CRÔNICAS

Começo

a escrita desta apresentação no dia em que

Paulo Freire completaria 100 anos. Não à toa, já
que os autores das crônicas que compõem essa publicação possuem e mobilizam aquilo que o Patrono
da Educação brasileira defendia como indispensável para se alcançar o conhecimento cabal do objeto: curiosidade epistemológica, a qual se constrói e
se desenvolve quanto mais criticamente se exerce a
capacidade de aprender.
Foi a partir da sala de aula virtual, no primeiro
semestre de 2021, na disciplina de ‘Sociedade Civil e
Esfera Pública’, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS e, sobretudo,
das falas de Ana, Eduardo, Eliana, Eliane, Kathiana,
Naddiana e Thiago, que a ideia e o impulso (desejo)
de organizar esse livro se tornaram latentes. Quando
propus esta categoria de produção no final do semes-

tre, ao invés de um artigo científico, ouvi: “Mas, professora, nunca escrevi uma crônica!” Ao que respondi
prontamente: cada comentário, dúvida e questionamento que fizeram durante as aulas poderiam se desdobrar em uma! Apresento, assim, as Primeiras Crônicas de futuros mestres e doutores em Serviço Social.
Os textos aqui esboçados revelam importantes
críticas e reflexões sobre a alienação de boa parte da
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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sociedade civil contemporânea e da prevalência de
uma esfera pública esvaziada de diversidade e pluralidade, pois de pública ela tem muito pouco, já que se
forja como tal, mas defende realmente interesses privados e não coletivos. É preciso lembrar que a esfera
pública, dita moderna, se forma a partir do século
XVIII, como uma categoria típica da era do capital
e está totalmente vinculada à própria formação da
sociedade burguesa da época. É a cultura material
burguesa, portanto, que dá as bases para sua constituição, cujos valores e comportamentos se orientaram e se orientam, até os dias de hoje, na defesa da
propriedade privada e de sua manutenção.
O arquiteto e urbanista, Tiago de Campos,
enuncia o silenciamento em torno do direito à moradia. Ou você já assistiu ou leu na grande mídia, por
exemplo, notícias que mostram trabalhadores que
produzem muito, durante horas continuadas ao longo do dia, ganham um salário mínimo mensal e, sendo assim, não conseguem arcar com o compromisso
de um aluguel ou de uma prestação de imóvel? Há
um contingente enorme deles no Brasil. Contudo, os
“assalariados sem teto” são invisibilizados, não entram nas pautas do noticiário. Que sociedade é essa
que naturalizou, não fala dela e nem enfrenta essa
forma de injustiça? De haver tanta gente sem casa e
tanta casa sem gente?
18
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A pesquisadora latino-americana, Ana Carolina
Vaz dos Santos, evidencia como a ode ao trabalho excessivo - na qual os corpos são demarcados pelo seu
tempo de produtividade - é o discurso defendido de
forma hegemônica no debate público. É através do
que prevalece nele, que grande parte da opinião pública se forma, sendo ela uma das bases de sustentação da “malvadez neoliberal” e do “cinismo de sua
ideologia fatalista”, que contém a recusa inflexível ao
sonho e à utopia, como nos traz Paulo Freire (1996,
p.15) em sua última obra publicada em vida. Jargões
como: ‘É preciso vestir a camiseta da empresa’, ou
‘Meu fracasso e meu sucesso são de responsabilidade só minha’ plasmam a constituição desse sujeito
‘empreendedor de si mesmo’, ignorante de que vive
numa sociedade abissalmente desigual e que de meritocrática não tem nem uma gota.
A assistente social Eliane Moreira de Almeida
joga com as palavras público x privado e esboça um
campeonato que será disputado rodada por rodada,
com direito à muita contradição, corrupção e falácias. Nesse campeonato desvairado, que é a disputa
do fundo público no Brasil, há cada vez mais atravessadores, que nem ao menos foram escalados de
maneira legal, mas lá estão, marcando presença e,
ao contrário de defenderem o time que representa a
maioria, vendem e deixam ‘passar a boiada’ no que
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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ainda resta de nossas riquezas, sejam elas naturais,
materiais e imateriais, fazendo que jogadoras e jogadores deste triste campeonato sejam deixados à
própria sorte.
Já a professora Eliana Mourgues Cogoy defende que manifestar-se publicamente é uma condição
própria do ser humano, uma forma de interagir com
o outro e de comunicar ao mundo sua posição, de
maneira que mais pessoas a entendam e se sintam
afetadas. Nenhuma manifestação é neutra. Não há
discurso neutro. E silêncio também é discurso. Não
há nada que esteja sendo (ou não) publicado nas redes sociais, tanto nas mídias hegemônicas como nas
contra-hegemônicas, que seja passível de imparcialidade. É com ideologias que estamos disputando e
lidando a todo o momento, nas diversas esferas da
vida cotidiana.
A autora do livro Violência, punitivismo e criminalização da pobreza - As raízes do Estado Penal à
brasileira, Kathiana Pfluck Arend, demonstra seu espanto ao que ler o noticiário hoje em dia. É como entrar numa máquina do tempo para o passado. Execuções em praça pública, linchamentos em plena luz do
dia, genocídio da população negra, povos originários
lutando por terras que sempre foram suas. Não há
barbárie que não possa piorar, ainda mais quando se
20
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tem um genocida no poder, que, em nome de Deus e
da Pátria, propaga sua moral cristã fajuta, eivada de
contradições e revisionismo histórico, homenageando torturador da ditadura militar (que defende como
sendo revolução) e que, todo dia, sem tréguas, desinforma e prolifera mentiras.
A também professora Nadianna Rosa Marques
esboça o negacionismo diante da pandemia da COVID-19 como marca do projeto ideológico do atual governo que, deste o início dela, recusou-se a admitir a
mortalidade da doença e a transmissão do vírus, não
a encarando como uma questão de saúde pública,
mas com total cinismo e irresponsabilidade diante da
tragédia que se anunciava. Omitir informações, não
promover uma campanha de comunicação ampla,
objetiva, que defendesse as medidas de isolamento
e distanciamento, bem como de cuidados sanitários,
com diretrizes específicas de como a população deveria agir, são formas de promover mortes. Não aparecer publicamente se vacinando, gerar dúvidas quanto à eficácia da vacina, aglomerar sem máscara e não
ter priorizado sua compra, também contribuíram diretamente para que mais vidas fossem perdidas. E o
que foi o esquema de corrupção envolvendo a aquisição das mesmas? US$ 1 por vacina, vale US$ 1 uma
vida. Quantas vidas foram negociadas?
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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Por fim, Eduardo Cidade Carnielo, outro arquiteto e urbanista que compõe o rol de autores desta
publicação, e, agora, também, cronista, questiona:
qual é a cidade real? A cidade em que vive a maioria
dos brasileiros está longe de ser a dos prédios com
varandas gourmets e elevadores espelhados “selfietizantes”, onde se localizam os metros quadrados mais
caros do país. Tampouco é a dos Central Bussiness
Districts, onde o capital financeiro, aquele que rende
juros, que Marx, já no século XIX, chamou de ‘capital
fictício’, é reproduzido às custas da força de trabalho
da maioria da população.
A própria crise urbana que vivemos hoje, deriva da transformação das cidades em mercadoria.
O capitalismo tem esse poder: transformar tudo em
mercadoria. A força de trabalho é uma mercadoria.
A fome, que hoje assola novamente o país, também
é mercadoria. Comida é mercadoria. E a lógica desse
sistema não é manter a sociedade alimentada. Pobreza e capitalismo andam de mãos atadas. Se retroalimentam. É preciso reproduzi-la para que ele siga
seu modo de produção. Aonde moram os pobres da
cidade? A localização da moradia tem um preço. E só
se mora em regiões centrais e não periféricas e com
dignidade quem pode pagar por elas.
Uma das maiores contradições e não-ditos do
22
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modo de produção perverso capitalista é a de que
quem realmente constrói e produz as riquezas dos
países quase nunca as acessa. Ou você já viu um
trabalhador da construção civil (no caso, o que coloca
a mão na massa literalmente e não o engenheiro) residir com sua família num dos tantos apartamentos
que construiu ao longo de sua vida laboral? Assim é
o mesmo para muitas outras categorias de trabalhadores. Garçons de restaurantes de alta gastronomia,
com chefs premiados, também não frequentam como
clientes os salões bem decorados e tampouco comem
a comida que servem.
Essa é uma das piores facetas do capitalismo.
É por isso que a questão central das discussões que
fazemos em sala de aula, enquanto pesquisadoras e
pesquisadores sociais que produzem Ciência com finalidade de transformação da realidade, gira em torno da relação capital x trabalho. É através dela que
conseguimos perceber a contradição desse sistema
que superexplora, reproduz desigualdade, pobreza,
fome, desesperança e descrença no futuro. A igualdade de acessos não se dará no interior desse sistema. O que se busca, portanto, é outra forma de
sociabilidade, em que as riquezas sejam socialmente
distribuídas. Não se quer um mundo sem riquezas,
pelo contrário, o que se vislumbra é um mundo onde
todos, todas e todes possam acessá-las e usufruam
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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de uma vida digna, pois, enquanto houver uma única
pessoa remexendo o lixo para se alimentar, não haverá justiça social.
Ora, esse sistema já teve muitas facetas, a predominante desde 1970 é a neoliberal, na qual somos
capturados por um modo de condução do cotidiano produtivista, individualista, egoísta, onde a vida
se reduz ao trabalho. Um mundo em que homens e
mulheres estão não só alienados da natureza, como
também alienados de si mesmos, não se reconhecem
como pertencentes à classe trabalhadora, essa que
abrange não só o assalariado, mas todos que vivem
da venda de sua força de trabalho. E quem é que
vive-do-trabalho? Quem não detém os meios de produção, quem não é dono e nem proprietário de nada
a não ser de sua própria força de trabalho, que é vendida todos os dias, a um preço cada vez menor. Isso
para aqueles que conseguem vendê-la, pois o ‘exército industrial de reserva’ (outro termo do século XIX
super atual), segue aumentando, e hoje já soma quase 15 milhões de pessoas no Brasil. Os sobrantes.
Que se reproduzem quanto mais acumulam os donos
dos meios de produção, que hoje já inventam passeios bilionários ao espaço, enquanto milhares agonizam aqui na terra.
As condições reais em que o brasileiro vive são
24
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desconhecidas por grande parte da sociedade civil.
Esta, cunhada de alienada no título da publicação,
justamente por não ser politicamente neutra, mas
sim um campo de disputa entre várias propostas de
sociedade e diferentes concepções de mundo, sendo
expressão da sempre mutável correlação de forças
entre as classes, ou uma arena privilegiada desse
confronto, como nos elucida Acanda, em “Sociedade
Civil e Hegemonia” (2006). Então, se agora a qualificamos como tal, é porque acreditamos em processos
de desalienação, os quais poderão se dar não sem
lutas e disputas, pois onde há sujeito há resistência. Onde há resistência há outras formas de pensar
o mundo, mais coletivas, participativas, horizontais,
onde um debate público possa ser qualificado para
que tenhamos a possibilidade de promover autoconsciências, que consigam fazer a passagem do senso
comum para o pensamento crítico.
As autoras e os autores desta publicação acreditam na ciência, posto que é ela que vai nos ajudar
a sair do abismo onde nos encontramos enquanto sociedade. É preciso criarmos espaços coletivos e públicos de discussão para debatermos sobre os processos
sociais contemporâneos, falarmos sobre os desmontes nos direitos sociais que estão ocorrendo, sobretudo, nos últimos 5 anos, pós golpe de 2016. É preciso
desocultar, no debate público esses processos, forjanCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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do assim uma esfera pública mais plural, ativa, consciente de suas potências e limitações, dando voz e espaço nessa arena aos que não têm, pois os direitos
não nos são dados, mas disputados a todo momento.
Finalizo a escrita desta apresentação, mais de
um mês depois, ainda em êxtase por ter ouvido a filha
de Paulo Freire, a pedagoga e professora Fátima Dowbor Freire em uma mesa de um seminário intitulada:
“É possível esperançar em tempos de barbárie? ”. Sim,
só não é possível como é fundamental e necessário;
muito mais do que em outros tempos, ESPERANÇAR.
É com o substantivo transformado em verbo que concluo, porque verbo é ação. E o que a gente mais precisa
é agir com esperança, sem perder de vista a base concreta e material da vida cotidiana dos trabalhadores e
trabalhadoras deste mundo. É a defesa intransigente
dos seus direitos que dá a unidade na diversidade dos
escritos que compõem esta coletânea.

Thiana Orth
Porto Alegre, em dois tempos:
19 de setembro e 24 de outubro de 2021.
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O SUJEITO
QUE VIROU
EMPRESA
Ana Carolina Vaz dos Santos

“De acordo

com antropólogos,

nossos

ancestrais paleolíticos não trabalhavam mais do que
vinte horas por semana”, li essa frase do Eduardo
Galeano no seu livro Ser como Ellos e fiquei matutan-

do por um bom tempo.
De imediato, exclamei: — Ah! Que bom seria se
a gente “só” trabalhasse 20 horas por semana! Em
seguida, questionei: — Como “ganhar a vida” e ter
uma renda mínima trabalhando por “tão” pouco tempo? Acredito que esses dois momentos sejam sintomáticos do exercício do trabalho em nossa sociedade,
o qual nos parece uma força hostil e antagônica, que
aprisiona os mais genuínos desejos humanos.
Aí lembrei que, paradoxalmente, Marx diz que o
trabalho é o metabolismo da vida, através dele o ser
humano transforma não somente os recursos do meio
físico, mas as potencialidades que fazem parte da sua
natureza humana. Isto é, desenvolve sua sociabilização e a sua humanização, as quais são de extrema
utilidade social, pois permitem a vida em sociedade.
Vale destacar que trabalho, na concepção marxiana,
é toda a produção humana. Em qualquer forma de
sociedade as pessoas necessitam trabalhar, em razão
de ser através dele que dominam e transformam a natureza, do mesmo modo em que se autodesenvolvem.
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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Então, qual seria o ponto de inflexão do trabalho como força hostil em nossa sociedade?
Não é necessário ser um grande entendido em
economia política para compreender que o capitalismo sujeita o trabalho às leis do mercado em prol do
lucro máximo. O velho barbudo revolucionário ensinou, também, que o estágio plenamente desenvolvido
do modo de produção capitalista é caracterizado pela
expropriação dos meios de trabalho, resultando na
transformação dos instrumentos de trabalho em capital e os trabalhadores na condição de assalariados.
Nesse sentido, as relações de trabalho passam
a ser qualificadas através de características pré-determinadas: os trabalhadores executam funções que
visam estritamente o lucro capitalista, caracterizando o trabalho somente como uma questão de sobrevivência e consumo. De maneira que o sistema capitalista não incide unicamente no processo produtivo,
também gera implicações nas condições (objetivas)
e no modo (subjetivo) de vida da classe-que-vive-do-trabalho. Assim, não é tão somente produção de lucros, é produção e reprodução de relações sociais.
O fato é que não existe um sistema econômico
separado da sociedade, a vida cotidiana e a subjetividade humana estão condicionadas pelas capacidades produtivas. Assim, entram em cena narrati30
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vas na esfera pública, que tentam aumentar o ânimo
produtivo das pessoas, funcionando como uma espécie de ode ao trabalho excessivo. Em um tempo de
produção caracterizado por um processo contínuo de
aceleração, os corpos são demarcados pelo seu tempo de produtividade.
Quem nunca ouviu ou leu a famosa frase (des)
motivacional: “Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles
descansam e então, viva o que eles sonham”? Pois é!
Ela demarca bem um aspecto do capitalismo contemporâneo, sob o qual gravitarei as reflexões a partir de
agora: o imaginário neoliberal.
Neoliberalismo pode ser considerada uma das
palavras mais usadas nas últimas décadas — ao menos no espaço acadêmico — ouve-se falar muito. Além
disso, é possível enxergá-lo no concreto do nosso dia
a dia com a intensificação das desigualdades sociais e
em lugares ainda mais profundos que as fossas oceânicas: nossos pensamentos! O paradigma neoliberal
introduziu, com louvor, sua narrativa na sociedade
contemporânea, de modo que podemos dizer ser um
dos principais ideários para embasar as estratégias
de vida dos sujeitos que nela habitam, ao condicionar
suas interpretações, escolhas e atuações.
A captura da subjetividade dos sujeitos pelo
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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mercado ocupa um lugar de centralidade no capitalismo neoliberal. O neoliberalismo possui uma dimensão imaginária composta por um conjunto de
significações, que tecem determinadas ações e condutas, nas quais os sujeitos submetem o mundo, os
outros e a si próprios. Situa o seu discurso na atualidade através de uma lógica individualista e, sobretudo, concorrencial, se colocando na contramão da
cooperação social.
Esse processo se traduz naquilo que Dardot e
Laval chamam de “a nova razão do mundo”, construída a partir dos pressupostos do paradigma neoliberal. Tal razão, no atual contexto, reside como uma
definição de vida no Ocidente, onde toda a sociedade
é concebida como um ‘mercado’ e cada sujeito como
uma ‘empresa’. Nesse entendimento, os sujeitos e,
inclusive o Estado, são geridos e vistos no âmbito de
uma racionalidade empresarial (sujeito-empresarial
/ Estado-empresarial). Formula-se, assim, uma nova
subjetividade particular ao referencial ideológico e
político neoliberal, tendo como escopo uma lógica
concorrencial do ser humano, individualista e inteiramente imerso na competição.
O pensamento neoliberal produz discursos que
organizam os sujeitos como empresa. Assim, torna
a vendição das esferas da vida cotidiana como algo
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comum, coloca na visibilidade pública que os sujeitos devem se adaptar às regras do ‘jogo neoliberal’,
em que direitos básicos como saúde, educação, proteção social e outros são transformados em produtos adquiridos por consumidores (cidadãos-clientes).
Estes, possuem a liberdade individual para comprar
e para (sobre)viver com as desigualdades sociais,
entendidas nessa racionalidade como fruto de suas
escolhas. Logo, não existe um sujeito político e de
direito, existe um sujeito bem colocado no mercado.
Ora, também não é preciso ser um ‘especialista’
em neoliberalismo para perceber que seu ideário é
orientado pelo mercado econômico e que esse dissemina valores em prol de uma liberdade meramente
individual e na lógica mercantil. Diante disso, abrem-se uma multiplicidade de processos, como a resiliência dos indivíduos frente às recessões econômicas,
no sentido de superação, ressignificação e recriação.
A capitalização da vida humana transforma todas
as atividades em fonte de renda, não existindo mais
diferença entre a jornada de trabalho e o descanso.
Ou seja, o próprio sujeito se transforma em capital
ou, pelo menos, em uma forma para valorizá-lo continuadamente. Assim, as relações sociais passam a ser
entendidas a partir do seguinte movimento: ‘sujeitos
empreendedores de si mesmo’.
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É essa narrativa perversa que está em voga na
esfera pública contemporânea. Em contrapartida,
o trabalhador deve ser flexível, afinal, o mundo do
mercado é dinâmico, sendo necessário adaptar-se às
suas variações de demandas e assumir todos os riscos possíveis. Somado a esses fatores, encontra-se a
lógica capitalista de ajustes via desregulamentação
estatal do receituário neoliberal. Juntas, elas conformam um ambiente para o mercado de trabalho ainda
mais explorador.
Por isso esse boom motivacional nunca caiu tão
bem como no atual momento histórico, reconhecido
por valores de crescimento pessoal individual, concretizados por postulados como: “Não importa o que
você sinta, levante, se vista e nunca desista!”, “Supere seus obstáculos apenas pela força de vontade,
basta querer!”, “Você é o autor da sua vida e o que
nela acontece, depende unicamente de você”. A função ideológica dessa reprodução de mensagens liga-se ao velamento do pensamento pelo comando de
que o sucesso se deve ao seu individualismo, egoísmo
e esforço isolado.
Transportar tais valores para o mundo do trabalho através de uma meritocracia trasvestida de
oportunidade é a questão central que proponho pensar aqui. Essa lógica do empreendedor de si mesmo,
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naturaliza um trabalho com contornos de informalidade, insegurança e desconfiança em relação ao outro, associada à limitação de acesso a qualquer tipo
de proteção social, como a aposentadoria e a garantia
de uma renda mínima fixa.
Contudo, trabalhar intensificadamente e se esforçar até o seu limite, não é sinônimo, muito menos,
premissa, para se tornar uma pessoa bem-sucedida
no campo econômico. Visto que não se considera a
existência de desigualdades sociais históricas da formação social brasileira, nem os próprios parâmetros
instituídos na sociedade dividida em classes, que
separa aquela que possui condições de aquisição do
capital econômico, de outra, cuja venda da força de
trabalho é a única forma de inserção assimilada pelas necessidades do modo de produção capitalista.
Isto quer dizer: a classe trabalhadora detém
apenas a mercantilização de sua força de trabalho
como condição de sua sobrevivência. Logo, a liberdade dos trabalhadores é exercida em circunstâncias objetivas limitantes e não como uma livre opção,
como propaga o imaginário neoliberal.
A exemplo disso, no ano de 2019, período pré-pandemia causada pela COVID-19, uma pesquisa
do IBGE revelou que os 10% da população mais rica
se apoderaram sozinhos de 43% de toda a renda do
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país, alcançando o maior nível histórico de concentração desde o ano de 1998. No atual período pandêmico, milhares de trabalhadores foram ceifados
de seus empregos, convivem com a insegurança alimentar e com a letalidade do vírus. Todavia, temos
o acúmulo de riqueza em contraste com o avanço da
fome, já que, na lista da Forbes, cresceu o número de
bilionários brasileiros que dobraram o seu patrimônio durante a pandemia. Será isso fruto do esforço
individual ou da lei geral de acumulação capitalista?
Sigo no mote. A subjetivação neoliberal, ao reduzir as pessoas ao pressuposto empresarial, faz com
que elas vivam de uma forma que nega, naturaliza e
reifica os antagonismos sociais. Desse modo, desconsideram-se as particularidades que compõem as relações sociais delineadas pelo modo de produção capitalista, perpassadas por situações de desigualdades
estruturais de classe, raça, gênero, geração, desemprego, miséria, entre outros elementos, que atravessam a esfera pessoal individualizada da população.
O fato é que a razão neoliberal invade toda a
porosidade da vida humana, das instituições democráticas à subjetividade das pessoas. Constitui-se
assim, o sujeito neoliberal, o qual deve se superar
de forma contínua para dar conta de acompanhar
o mercado — suas exigências e transformações — e
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sempre assumir os riscos. Como afirma a cientista
política da Universidade de Berkeley nos Estados
Unidos, Wendy Brown, o imaginário neoliberal propaga e legitima, no espaço público, a indiferença em
relação aos apuros ou ao destino de outros humanos,
de outras espécies ou do planeta.
No âmago dessa razão, também são produzidas
restrições de direitos constitucionais, como a educação, saúde, lazer, entre outros, como o direito ao ócio
e ao descanso, exclusivamente para ‘economicizar’
todos os aspectos da vida cotidiana. Dilui-se a vida
humana em uma ordem de mercado por um lado e
por outro, em uma ordem individualizada, o que não
entrar nessa competência mercantil é responsabilidade dos sujeitos. Concretamente, desaparece um
espaço coletivo e de bem comum, organizado na órbita dos princípios da universalidade, dos direitos, da
produção de vida, os quais são preteridos pela ordem
egoísta e mercantil imediata.
Sublinho que as reflexões tecidas não tiveram
o intuito de desesperançar os leitores, como um contraponto ao discurso motivacional capturado pela
narrativa do trabalho no ideário neoliberal. Mas digo
ser importante revisitar barreiras que perpassam as
relações cotidianas e questões aparentemente individuais, mas que, na raiz, são de natureza coletiva. É
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preciso produzir novos significados num campo permeado pela ausência de sentidos, porque para o imaginário neoliberal só o que tem sentido é o mercado e
não custa ‘nada’ se ajustar as suas condições.
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UM CAMINHO
SEM VOLTA
Eduardo Cidade Carniello

Fazia

calor naquela manhã de março em
que pisei meus pés, pela primeira

vez, na faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Através de uma grande janela, que proporcionava uma
vista privilegiada da cidade de Porto Alegre, era possível perceber algumas contradições que esta cidade
não tinha me contado antes de chegar aqui. Mas você
sabe como é: a empolgação, a euforia de estar em um
lugar novo. Foi conhecendo lugares e pessoas novas,
que acabei por desperceber que esta contradição de
fato existia e a sua existência se tornara parte de um
cotidiano, que dia após dia me passava informações
diferentes sobre o espaço que eu havia escolhido para
chamar de lar.
Convicto de que a Terra não é plana, suas voltas
influenciaram minha rotina. Que pouco a pouco se
moldou para que, anos depois deste primeiro contato
com a capital gaúcha, eu estivesse mergulhado em
uma Porto Alegre que, de fato, é o oposto daquela
que o restante do Brasil vê. Meus tênis eram (e continuam sendo) os mais cheios de barro entre a minha
turma de colegas. Isso porquê dos portões da PUCRS
para fora, cada dia mais, o T12, rumo à Lomba do
Pinheiro e à Restinga, se tornava rotina. Uma viagem
de 30 a 40 minutos pelos morros da cidade, que escondem milhares de pessoas em situação precária de
moradia e proteção social, onde de tudo vi e pouco
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me iludi. Ali é o mundo de verdade. São nessas condições que o brasileiro vive, essa é a cidade real.
As viagens entre a cidade ilusória e a cidade de
fato me trouxeram inúmeros questionamentos onde
as minhas relações com o mundo foram colocadas
contra a parede. Era como se dentro daquele imenso
ônibus, lotados de pessoas, estivesse eu sob julgamento final. Reflexões, em um certo tom agressivo,
tomavam a minha mente: “Olha como você é privilegiado”, “Nossa, você nunca conseguirá morar aqui”,
“Que situação complicada, imagina crescer em meio
à tanta dificuldade”. Por um tempo, essas indagações fizeram parte da minha rotina e balizaram, inclusive, o discurso que fazia para meus pais, quando
os encontrava durante as férias. Era este momento de contato com minha família que o ‘fardo’ que
carregava comigo era posto em pausa, onde sentia
ter um repouso sobre a imensa culpa de pertencer a
uma parte da sociedade, que tentava de alguma forma estabelecer uma ponte entre os distantes mundos da desigualdade.
Se é normal um jovem de 20 anos carregar essa
culpa sobre suas costas eu não sei, mas que estas
constantes reflexões me transformaram em uma
nova pessoa, não há dúvidas. De onde veio essa total transformação? Um garoto que, anos antes, havia
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votado nas eleições presidenciais em um candidato
de ideologia neoliberal, e agora estava com todas as
suas convicções postas em cheque; estaria ele doente? Não, apenas se tornando um pouco consciente.
Um processo que me fez conhecer não só a realidade por trás dos muros da cidade, mas também
querer entender o contexto das contradições encontradas por lá. Um caminho sem volta. Até agora não
encontrei nenhum pitstop: sigo a mais de 80 km/h,
rumo a um destino incerto, sem muita noção, ainda,
de onde e quando irei parar.
Era um belo dia de sol, bem mais quente daquele de três anos antes, que, pela primeira vez, dialoguei com alguém que vivia naquele mundo que minha cabeça tentava entender. Bati na porta de uma
casa na comunidade da Vida Nova, em que me foi
escalada em uma ação de cadastramento socioterritorial. Era um senhor que, lentamente, me respondia
às perguntas relacionadas à sua vida, de sua família,
de sua casa, de suas galinhas, cavalos, cachorros e
gatos. Foi uma chuva de informação que, além de
armazenadas naquela ficha, também moldou uma
perspectiva sobre aquele território em minha mente. Pouco a pouco, de cadastro em cadastro, o meu
campo de visão deixava meu corpo físico e tentava se
aproximar de uma realidade que, antes, parecia tão
CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA

43

distante, mas que naquelas horas de trabalho, ficava
bem perto. Era uma mistura de ansiedade pelos dias
de campo, de tristeza pelas situações que encontrava, de alegria a cada risada de um morador e de gratidão a cada copo d’água recebido.
Sem perceber, a ideia formada por mim, meses
antes, sobre estes lugares, se transformou completamente (sim, novamente), porém, esta mudança veio
de maneira imperceptível, diagnosticada somente
anos depois. Aquele peso nas costas havia sumido,
aquela indagação sobre os lugares que percorria não
atordoava mais a minha mente. Estaria novamente
eu me moldando em um novo cotidiano? Seriam estas contradições não mais significativas para a minha consciência? O que estava de fato acontecendo
ali? Achava eu que o sentimento de angústia sobre
as condições em que as pessoas estavam morando
havia desaparecido. Na verdade, ele estava apenas
tomando uma nova forma.
Em mais um belo dia de sol (mais um!), atravessando a zona sul de Porto Alegre rumo ao Centro Histórico, após um cansativo dia de cadastros
na Comunidade da Vida Nova, estava eu revisitando
em minha mente a metodologia aplicada nas ações
de cadastramento. Revivi as experiências que aquele
dia foram armazenadas na memória, realizando uma
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verdadeira catalogação de informações dentro de um
imenso arquivo (não aquele ‘morto’) chamado cérebro.
O motorista do carro onde eu estava acionou a
seta para a esquerda e subiu o glorioso viaduto Mazembe gate, também conhecido como Pinheiro Borba.
Quem já passou por este lugar sabe o cartão postal
que se forma ante seus olhos. Uma vista que faz qualquer um se apaixonar por Porto Alegre. Por segundos,
um sopro no fundo do coração nos passa uma mensagem valiosa de que este é um lugar de significados,
de histórias, de resistência e de luta. Gradualmente,
numa sensação próxima à aterrissagem de um avião,
o carro se encontra no mesmo nível que o chão, sobre
um complexo de diques construídos para proteger a
cidade contra as cheias do Guaíba. Deste momento
em diante, por vários quilômetros, presenciei uma
cena rotineira: centenas de pessoas ocupavam uma
das pistas desta grande avenida, que faz o contorno
do rio (ou lago?) que molda a capital gaúcha para a
prática de esportes, um passeio romântico, sozinho
ou entre amigos. Foi uma cena que me fez perder
totalmente a linha de raciocínio que havia construído
minutos antes, sobre as experiências que acabara de
presenciar em áreas de extrema vulnerabilidade. Reviver, descrevendo essa memória afetiva sobre um espaço conhecido meu, talvez também tenha feito você,
leitor, se perder do que ‘conversávamos’ antes.
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É impressionante o poder que a cidade tem sobre o que imaginamos dela, de como enxergamos
seus espaços, de como sentimos seus territórios e de
como ela se molda conforme a narrativa construída
pela sociedade que a controla. O fato de pertencer a
um lugar nos conecta à essência de suas formas de
ser. É como se todos aqueles que estavam ali, correndo, andando ou se divertindo, fizessem parte de
mim, como se aquela cena que se configurava em
frente aos meus olhos fosse nada mais que uma extensão do meu ser. Contudo, segundos depois, um
repentino gatilho é acionado e uma pergunta surge
em minha mente: “Será que a Porto Alegre que eu
antes estava é esta mesma que agora estou?” Foi aí
que, de cabeça abaixada, pude ver meus tênis cheios
de barro, onde a vontade de chegar em casa e sair
para correr passou, pois, o sentimento de cansaço,
resultado daquele longo dia sob o sol, voltou a assolar meu corpo. Onde um único, e extremamente barulhento, pedido veio à minha mente. “Eduardo, por
favor, vá para casa”.
Novamente me questionei: “De onde vem esta
vontade? Este desconforto? ” Não estava me reconhecendo, muito menos me conectando com o cenário
que o automóvel percorria. Olhava para as pessoas
em diversão e a única coisa que imaginava era: “Está
faltando alguém aqui”. Mas quem é este alguém? Onde
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está esse alguém? Vamos lá, cérebro! Me ajude!
De forma quase natural, o caminho de volta
para casa me respondeu estes questionamentos e,
de brinde, ainda me elucidou sobre outros impasses
que assolavam minha mente. Faltava naquele ambiente de lazer as pessoas que, realmente, vivem e
constroem esta cidade, aquelas que constituem este
espaço da mesma maneira com que eu, você, seus
vizinhos e amigos constituem. E a não ocupação destes lugares por essas pessoas, jogadas para longe dos
centros dotados de infraestrutura urbana, escancara a naturalidade com que a sociedade acredita que
existam lugares que fazem parte do cotidiano de uns
e que não fazem para outros.
Os territórios são ambientes fluidos, se entrelaçam e necessitam de conexões para garantir sua
existência. É através da comunicação, do diálogo e da
participação que um território se torna vivo. Se este
só se configura como um lugar de expressões isoladas de uma camada da sociedade, este não simboliza
vida, somente o poder. Se um espaço não transpira
suas lutas diante do constante ataque do capital sobre as simbologias e identidades urbanas, este espaço se torna apático, distante de uma realidade onde
os que ali percorrem, vivem ou usam se sintam parte
deste todo.
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Ao observar as torres espelhadas que circundam o Shopping Praia de Belas, me lembro rapidamente dos famosos ‘rolezinhos’ que nestes lugares se
conformavam. Um ato de resistência e apropriação
de espaços que não eram seus, segundo a sociedade burguesa. Estes jovens tiveram seu acesso vetado
destes espaços, com apoio de grande parte das plataformas de comunicação em massa.
Por que e com base em quais critérios proibir a
entrada? Onde a opinião pública informou para estes sujeitos com todas as letras: “Aqui não é o seu
lugar!”. Como pode a mesma sociedade, que se diz
contemporânea, ainda manter costumes tão conservadores diante de novas formas de ocupação dos espaços? Como é possível que os que detêm o capital
não entendam que, através das contradições que eles
próprios consolidaram, suas tentativas de constituição de uma sociedade ‘justa’ fracassaram?
É evidente que vivemos em uma sociedade falida, e basta olhar para a rua, quem está ali e porque
está ali. Nossas cidades se transformaram em ambientes hostis, onde a participação social, seja através da inserção dos movimentos sociais no debate
público ou pela construção espontânea de uma narrativa urbana, composta por sujeitos que vivem a dinâmica das ruas são, absurdamente, atacados pelos
controladores dos meios de comunicação.
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Ironicamente, pelo fato de os meios de comunicação de massa serem controlados pelos detentores do capital, suas formas de comunicar, quando
retratam as desigualdades que caracterizam a cidade
brasileira, são assistencialistas, interventoras e egocêntricas. Tirando do Estado qualquer responsabilidade pela seguridade social e impondo a meritocracia
garganta abaixo.
O Brasil é desigual devido à sua formação sócio
histórica. É uma sociedade criada por um pequeno
grupo de elite para explorar a vasta maioria de pessoas. Como se o fato da elite possuir o capital (fruto
de um sistema econômico injusto e perverso) a legitimasse como senhora dos menos favorecidos.
Uma verdadeira hierarquia sobre os sujeitos é
composta e aqueles, iludidos em um projeto de sociedade igualitária, através de um suposto capitalismo
humanizado ou por uma imaginária conciliação de
classes, vivem imersos em discursos e retóricas desconectadas com as realidades.
Mal sabem os meios de comunicação que eu,
já iludido e influenciável Eduardo, tive a honra de
aprender o que é cidade com a Jaque, com a Zoé, com
a Clarice…. Foi lá na Vida Nova que aprendi a ser arquiteto, onde virei urbanista. Foi no barro, que ainda
persiste em dar as caras por aquelas bandas, que o
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ingresso no Mestrado em Serviço Social fez sentido. É
na esperança de uma transformação societária, onde
o espaço urbano deixe de ser exclusivo de alguns
para ser parte de todos, onde a criminalização do ser,
do pertencer, se tornem marcos temporais nas cadeiras de história, para nunca mais de fato acontecer.
Foi naquele cadastramento, que a minha interpretação sobre os lugares que percorria transpassou
meu corpo. Para onde foi minha consciência? Não
sei. Mas suas mensagens ainda posso ouvir. Estes
dias ela me disse ser na emancipação dos sujeitos
que a vida faz sentido.
Pois a desigualdade, a injustiça, a luta por direitos não são sobre mim.
É sobre o coletivo, é sobre pertencer a uma sociedade. Não é sentir culpa, não é sentir pena, não é
sentir raiva. É lutar, é viver, é buscar e fazer acontecer, é estar do lado de quem precisa, pois você precisa muito mais dele ou dela. É sobre olhar na janela
do ônibus e pensar “Aqui respira luta”. É acreditar
nos sujeitos, na força que emana do povo. É sobre
ser livre, para pensar, para ser, para viver… É sobre
não ser explorado e, obviamente, não explorar. É sobre viver a comunidade, fazer parte dela e entender a
importância de sua existência.
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A sociedade não é sobre si, é sobre todos.
Foi o caminho de volta para minha casa que me
disse, sem referências, somente disse.
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A REDE SOCIAL
NA JANELA DA
SUA CASA
Eliana Mourgues Cogoy

O cenário

pandêmico

atual

intensificou a linha

tênue entre a esfera pública e a privada, no âmbito
das redes sociais. Esta nova configuração afeta a com-

preensão do sentido da palavra ‘arena’. Se antes entendia-se por arena uma parte central dos anfiteatros
romanos, coberta de areia, onde se realizavam combates entre gladiadores e feras; no contexto contemporâneo, ela assume o significado figurado de ‘campo das
discussões’ e ocupa muito mais o ambiente doméstico, ou melhor dizendo, a janela da sua casa.
Sim! Por conta das medidas sanitárias de distanciamento social recomendadas pelas autoridades
durante a pandemia, a casa agregou outros espaços,
que eram da esfera pública para, simbolicamente, as
‘quatro paredes’ da esfera da vida privada: me refiro
aqui aos ambientes de trabalho, de lazer, de intensificação da convivência familiar e também das manifestações, que ora ocupam muito mais as redes sociais,
do que as ruas.
Manifestar-se é uma condição própria de todo
ser humano, consiste numa expressão da comunicação, uma forma de interagir com o outro, transmitindo mensagens de forma que todos as entendam.
Ao manifestar-se, as pessoas compartilham ideias,
sentimentos, os quais podem influenciar o comporCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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tamento de outras pessoas. Inegavelmente, quem
recebe a mensagem também reage a partir de suas
próprias crenças, valores, história de vida e cultura.
Recordo que no tempo de colégio, uma das formas das pessoas se manifestarem era escrevendo nas
classes escolares, nas portas de banheiros ou, ainda,
nas paredes. A partir dessas expressões, ficavam explícitos afetos, desejos, sonhos, entre outros. No lado
externo da instituição, pelas ruas da cidade, até hoje
observam-se casas e praças grafitadas, com breves
frases, que revelam desde declarações de amor até
insatisfações políticas.
Em parte, muito da existência pública e política acabou sendo privada mediante a pandemia da
COVID-19, mas os atores da vida social encontraram
no ambiente virtual, as janelas para poderem se expressar e externalizar a sua cidadania, somando-se,
muitas vezes, com manifestações coletivas. Uma espécie de nova arena, diferente das tradicionais e localizada na esfera das redes sociais.
Foi, então, partindo desse pressuposto, que se
identificou a criação de perfis nas redes sociais, no
qual as pessoas, voluntariamente e livremente, publicam informações (ou desinformações!), recebem
ou não curtidas dos amigos, por meio do comportamento de concordar ou não com o conteúdo exposto.
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As pessoas, também, se agrupam por afinidades, seja
por amizade, familiaridade, identificação de interesses culturais ou políticos. As publicações, em geral,
não podem ser caracterizadas como neutras, pois
expressam um posicionamento e, posicionar-se, implica que o outro possa aceitar ou não o que se está
sendo proposto.
As redes sociais são verdadeiras potências mobilizadoras da sociedade atual e há um ponto importante sobre elas na história recente do país, que
não pode ser desprezado: a própria vitória eleitoral
do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que não
compareceu aos debates da campanha e construiu
sua vitória, sobretudo, no ambiente virtual.
Foi, também, através de uma rede social, que li,
recentemente, a seguinte postagem que me chamou
muito a atenção: “Gente, meu perfil NÃO é democrático, não venham discordar do que eu posto. Meu perfil é
uma monarquia e a rainha sou EU”. A publicação continha a imagem da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra.
Com isso refleti o quanto há uma confusão entre
forma de governo, regime político e sistema de governo.
A democracia é um regime político oposto à ditadura.
Ela pressupõe um mínimo de participação popular no
governo e um país pode ser mais ou menos democrático, dependendo de quem é o seu governante. Já uma
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monarquia consiste numa forma de governar oposta
à república, na qual o Rei (monarca) exerce um papel
político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. Uma monarquia nunca
foge da linhagem do Rei, ou seja, o poder permanece
na mesma família, como algo vitalício.
Cabe, também, elucidar que, um sistema de governo é a forma como o poder político de um país
é dividido e exercido, basicamente, eles variam de
acordo com a distribuição de funções entre os poderes Executivo e Legislativo. Dito isso, torna-se elementar considerar a importância da democracia para
a expansão da participação popular, da igualdade de
direitos e da liberdade de expressão da sociedade
como um todo.
Ao voltar ao perfil e à postagem da “monarca Rainha”, me deparo com o seguinte comentário:
“Sério que vai para uma REDE SOCIAL expor tuas
ideias e defendes que ninguém pode falar nada? Isso
é a mesma coisa que tu colocares a cabeça para fora
da janela do teu apartamento e gritar na área social
o que tu defendes e achar que seus vizinhos não possam falar nada. A não ser que todos os teus vizinhos
concordem contigo, vão ter muitos que irão gritar a
opinião deles. Isso é REDE SOCIAL. Para sair disso
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ou não grita mais na janela ou seleciona teus vizinhos, excluindo quem tu não queres”.
As janelas e varandas tornaram-se, principalmente, neste período de pandemia, plataformas possíveis para que sejam sonorizadas as disputas, os desentendimentos e as insatisfações, especialmente, no
que diz respeito às questões políticas. Um campo propício, inclusive, para o comportamento mais agressivo de moradores confinados. Desta forma, o vazamento sonoro mediante as janelas e varandas podem
ter, por um lado, um potencial de produzir adesões
dos indivíduos distanciados pela pandemia, e, por outro, podem acirrar tensões e rupturas sociais.
Um exemplo disso, são os ‘panelaços’, expressões políticas carregadas de ideologias, que em 2014
emergiram no Brasil a partir das “novas direitas”, que
bateram panela para retirar Dilma Rousseff da presidência e que, hoje, voltam ‘reeditadas’ como forma
de protestos contra a atual gestão do governo federal.
O que não deixa de ser uma maneira de reconfigurar
a comunicação entre os espaços públicos e privados.
Através da janela da sua casa, abrem-se possibilidades para dar visibilidade a expressão de um conjunto
de demandas, reivindicações, manifestações, protestos, contestações ou ações coletivas, que se configuram em determinado tempo histórico.
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Uma espécie de consciência crítica direcionada
a um determinado tipo de mudança social. Cabe a
você a seguinte escolha: abrir a janela e compor o
papel do novo sujeito político: “os indignados”, mencionado por Maria da Glória Gohn ou fechá-la e ignorar a sociedade, a mídia, as instituições civis, o
governo, as políticas públicas e, assim, reduzir-se ao
que Dardot e Laval denominaram como ‘neosujeito’:
indivíduos que se voltam apenas para si e para sua
empresa/vida particular, atendendo a perspectiva
neoliberal na forma de agir e conduzir o mundo.
Abrir ou fechar janelas, eis a questão!
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CLÁSSICO
Eliane Moreira de Almeida

Os dois

times entraram em campo
para mais um clássico. O

Brasil, ainda que dividido, parou para assistir, afinal,
historicamente, era um jogo sempre muito disputado
e cheio de tensão.
De um lado, ‘Privado’, time pequeno em número
de sócios, mas esses compensavam com grande influência e poder, contava com o time completo e bem
preparado, dispunha de tudo aquilo que o dinheiro
podia comprar e já acumulava vitórias.
Do outro lado, ‘Público’, time grande, representando milhares de brasileiras e brasileiros, estava
desfalcado, vinha fazendo uma péssima campanha
nas últimas temporadas, assinou muitos contratos
que o prejudicaram, reforma trabalhista, teto de gastos, apenas para citar alguns.
É claro, não podemos esquecer que em um
passado recente, ‘Público’ havia tentado com afinco atuar com ‘Privado’ a favor de todas as torcidas,
estabelecendo parcerias e ações entre os times. O
problema era que ‘Privado’ tinha outros interesses,
e quando o mercado esportivo virou, ‘Privado’ abandonou ‘Público’ rapidamente. Nunca esteve em sua
agenda fortalecer ‘Público’, pelo contrário, sempre
desejou enfraquecê-lo, capturar elementos de seu
time – como Saúde, Educação – e sua torcida. Nada
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mais triste que a torcida de ‘Público’ virando a casaca
e torcendo para ‘Privado’.
Lembro da última vez que se enfrentaram e de
uma manchete de jornal que declarava “o jogo resultou em goleada, ‘Privado’ ganhou de lavada, e por
cima do ‘Público’ passou com a boiada”, a notícia
rimada não tornava a derrota menos amarga. Esse
jogo e sua repercussão fez com que ‘Público’ fosse
ficando cada vez mais desacreditado por sua torcida,
que sempre fora muito crítica.
Os escândalos, as mentiras, as acusações, a
corrupção e a instabilidade extracampo também pesavam. A torcida revoltosa e inflamada pela malícia
e más intenções de ‘Privado’, derrubou a presidente
do ‘Público’. Em seu lugar assumiu o interino, que
nunca negou ser fiel torcedor de ‘Privado’. Contraditório, não é mesmo? Mas agora, parece que esses
episódios se deram há tanto tempo, a última eleição
mudou tudo… e antes não tivesse acontecido, lamenta a torcida hoje.
Veja bem, foi um período conturbado, acusações sem provas, notícias falsas e descabidas eram
jogadas por todos os lados, a torcida estava triste,
sem esperança e sem saber no que acreditar. Muitos preferiram qualquer coisa do que ter de volta um
presidente que representava a gestão anterior, outros
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tantos se omitiram, muitos lutaram também. No fim,
qualquer coisa ganhou.
A afirmação de que não há o que não possa
piorar, parece ser consenso agora. ‘Público’, que já
vinha aos trancos e barrancos, com a nova e delirante direção, foi direto e reto para a temida zona de
rebaixamento e lá está isolado e desprestigiado, não
apenas nacional como também internacionalmente.
Diariamente são noticiados mais esquemas sórdidos de corrupção, desvio de verbas, superfaturamentos e mais uma infinidade de crimes e contravenções que aqui não haveria espaço para listar.
Jogadoras e jogadores foram deixados à própria
sorte, como é o caso da grande Amazônia, e a sorte não lhes têm favorecido. Um dos craques do time
também anda arriscando ser perdido, pobre Funcionalismo Público, querem porque querem assinar sua
demissão via PEC 32. A dupla Correios e Eletrobrás
já foi posta para negociação: ‘Privado’ se interessou.
E aqui vai um segredo sobre ‘Privado’, ele está sempre desdenhando de ‘Público’, e a máxima é verdadeira: quem desdenha quer comprar. E ‘Privado’ sempre
quer comprar pelo menor preço possível.
Felizmente, o campeonato ainda não acabou. ‘Público’ não se entrega, sabe que sua torcida
depende dele, ainda o apoia e luta com e por ele. O
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título da vez, o Bem Comum, pois é este que está em
disputa, ainda há de ser conquistado, e só o ‘Público’
é que pode vencê-lo.
A torcida já tem se organizado, no último fim de
semana milhares de torcedoras e torcedores ocuparam as ruas do país inteiro para defender ‘Público’
dessa gestão que quer vendê-lo ao ‘Privado’ e destruir aquilo que não puder vender. A revolta da torcida agora tem outro foco, tirar uma presidência que
não o representa, que não representa os interesses
de sua torcida. Há esperança, e essa esperança, com
a luta pela vitória, têm se alastrado pelas ruas, pelas
casas, pelos olhares e pelo grito que não está mais
preso na garganta de FORA.
A final será dificílima, mas será jogada com garra e impetuosidade, assim, como na temporada que
nos concedeu a Constituição Federal, no campeonato
de 1988. Daqui, já vejo a Razão e a Ciência aquecendo, Diálogo e Participação Popular também já avisaram que vão entrar para decidir o jogo.
O hino ecoa no estádio vazio — tempos de Coronavírus —, as alterações entristecem, mas não surpreendem... “Hoje, nossos bosques têm menos vida,
nossa vida menos amores”, mais de seiscentos mil
amores a menos. E depois, a outra estrofe alterada,
cantada pelo time com força, emoção e orgulho: “E
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diga o verde-louro desta flâmula: que iremos recuperá-la, que essa bandeira, assim como esse país, não
serão tirados de nós… Verás que filhas e filhos teus
não fogem à luta”.
O juiz apita e o jogo começa.
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O BRASIL TEM
UM ENORME
PASSADO PELA
FRENTE1
Kathiana Pfluck Arend

1Frase de Millôr Fernandes.

“Minha

profunda estranheza diante do espetáculo da morte”.

Essa frase finda a reflexão de uma célebre antropóloga e historiadora do Brasil. De imediato, parece que
faz parte de uma análise da história, uma reflexão
sobre o que já fomos.
Abro o jornal, e tenho a sensação de que fui
imediatamente transportada para um ou dois séculos no passado. Notícias de execuções em praça
pública, a morte virou espetáculo. Nas redes sociais,
comemora-se. CPF cancelado, eles dizem. Nos livros,
histórias de presidentes eleitos com base em mentiras. Hoje, somam-se 600 mil mortos pela COVID no
Brasil, vidas perdidas, vendidas por um dólar. A divisão, feito casa grande e senzala, de quem deve viver e
de quem deve morrer, tem endereço.
A fotografia, o rosto, a ilustração.
No livro, no jornal, se não tem pão, coma brioches, se não tem comida, comam os restos. Se não
tem vacina, tomem cloroquina ou tubaína. Nos livros, as senzalas, e nos jornais, presídios superlotados, em condições desumanas.
No jornal, nos livros, no rádio, na TV, a morte
como espetáculo, a morte negada, a morte naturalizada.
Essa realidade, no entanto, não é encontraCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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da somente nos livros de história. Isto é o Brasil de
2021. Essa história é a essência das relações, dos
processos, do real, do que estamos vivendo. Se pode
existir algum consenso entre historiadores, antropólogos e sociólogos, é de que, no Brasil, o moderno se
constrói por meio do arcaico. Em algum tempo, um
visitante estrangeiro ao descrever o país, disse:
— Existe, no Brasil, uma classe altamente articulada que chamarei de ‘traidores do povo’, são letrados, conhecem o conforto, sabem muito mais a
respeito do mundo do que do seu próprio país. O governo é a missão para qual julgam ter nascido.
São estes, os traidores do povo que, desde sempre, governam este país, não conhecem a miséria do
seu povo, não conhecem as dores. São eles, utilizando
a expressão de Faoro, os donos do poder. E este povo
brasileiro, traído e esquecido (re)existe, diariamente.
Aqui, historicamente, a morte é um espetáculo. Alguns devem morrer, dentre estes, uns morrem
de fome, de frio, pela omissão do Estado; outros,
morrem pela ação direta do Estado. E a sociedade
civil? Segue aplaudindo, comemorando? Enquanto
alguns fazem da vida resistência diária. Lutando
ante a precariedade da vida. Lutando por justiça.
Como pode haver justiça quando a morte é autorizada? A justiça é de quem? A justiça é para quem? A
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pretensão em construir, aqui, uma democracia forte, colide com as permanências, com a dependência.
Não é possível uma democracia sólida, onde a superexploração e a desigualdade fazem parte das regras
para a manutenção das hierarquias, e da submissão. Que democracia é essa?
Nesse país da abundância, onde o presidente
gasta 1,8 bilhão em alimentos, e segundo dados da
Fundação Getúlio Vargas, existem 27,2 milhões de
pessoas vivendo em situação de extrema pobreza.
Nessa democracia, o maior genocida, — um assassino em série —, segue sendo aclamado, taxado de
mito. Se fazem presentes as expressões de fascização
da cultura política, do senso comum. Princípios que
cercam o Estado penal à brasileira se recrudescem e
se alastram por todas as esferas da vida, produzindo um sem-fim de opressões. A violência, naturalizada, passa a operar significativamente, reportando-se
aos ideais de um passado glorioso e mítico. Há um
consenso em torno do punitivismo, é a solução, para
aqueles que insistem em subverter a ordem e desmoralizar o conservadorismo.
Há um processo histórico no Brasil, na construção e consolidação do Estado mediado ora por coerção, ora por consenso. Esse tempo de barbárie autorizada, cercado de retrocessos e violências, é fruto de
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negações e de continuidades históricas. Não se trata
somente de ausências, mas da constante presença
do conservadorismo e da violência estrutural. Corpos
dóceis, eles querem.
O povo brasileiro, no entanto, é um povo que
resiste. A maioria da sociedade não é constituída por
eles, os traidores do povo. Como diria Darcy Ribeiro:
— Eu detestaria estar no lugar de quem me
venceu.
O povo, a maioria do povo, hoje vencido, acredita haver, citando Chomsky, um instinto em direção
à liberdade, onde existem oportunidades de mudar
as coisas. Transformar o mundo. Onde o povo governará e não haverá desigualdade. Onde contaremos a
nossa história, a história dos vencidos.
A história dos que lutam por um Brasil melhor,
onde não haverá palco para a barbárie e a morte não
será um espetáculo. Uma sociedade de iguais, onde
não haverá opressão, a utopia, já diria Galeano, está
lá no horizonte.

74

CRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA

QUANDO O
ESTADO É MAIS
LETAL QUE O
VÍRUS?
Nadianna Rosa Marques

Quando

ocorre um desastre, uma
catástrofe ou epidemia,

todos somos impactados, revelando e expondo situações de fragilidade, dado que, além de gerar destruição, perdas materiais e subjetivas, sua proporção
impacta nas famílias, comunidades e até mesmo nos
sistemas de referências dos quais a vida depende.
No dia 11 de março de 2020, o mundo se deparou com o anúncio oficial da Organização Mundial

da Saúde declarando emergência sanitária mundial
em função da Pandemia da COVID-19, causada pelo
novo Coronavírus (SARS — CoV-2). Com isso, vidas
e rotinas foram alteradas, tendo emergido um dos
maiores desafios sanitários em escala global enfrentados neste século. As incertezas e o pouco conhecimento científico acerca do vírus naquele momento,
bem como sua alta capacidade de disseminação, rapidamente provocaram altos índices de vidas ceifadas, atingindo principalmente famílias vulneráveis.
No Brasil, o contexto de poucas informações
sobre as características de transmissão do vírus se
somou a uma realidade cruel de grande desigualdade social, em que significativa parcela da população vive em condições precárias de habitação,
sem acesso à água potável e onde a condição de
isolamento/distanciamento social se impossibilita.
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Tais fatos fizeram com que a tragédia fosse ainda
pior para esse grupo.
É importante salientar que, no momento em que
a pandemia chegou ao Brasil, vivenciávamos a maior
taxa de desemprego desde 2012, com o percentual
de 14,7% no primeiro trimestre de 2020, sendo
que 34 milhões de brasileiros sobreviviam através
do trabalho informal e em precárias condições. O
ano mal havia começado e já possuíamos 880 mil
brasileiros em busca de trabalho.
Se voltarmos ao ano de 2016, relembramos que
os princípios da democracia estiveram sob ataques
com o impedimento de uma presidenta democraticamente eleita, passando de um governo progressista,
porém alinhado ao capital financeiro, para um neoliberal da direita tradicional brasileira. Dessa forma,
um golpe de estado se concretizou, não com as mesmas características do golpe militar sofrido em 1964,
que ocasionou os anos de chumbo, mas com forte
apoio de seus aparelhos de hegemonia e sem a legitimação do povo. Assim, instaurou-se o governo de
Michel Temer.
Esse foi o início de uma era de políticas de desmontes, desinvestimento social e com ataques direcionados à Consolidação dos Direitos Trabalhistas
(CLT). Uma das heranças do governo Temer que im78
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pactou diretamente o Sistema Único de Saúde, tão
exigido e sobrecarregado nesta pandemia, foi a aprovação da Emenda Constitucional n.º 95/201, a qual
propôs um novo regime fiscal e restringiu o crescimento dos gastos públicos por 20 anos, incluindo
investimentos na política pública de saúde. Essa
política de austeridade foi conhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual recomendou a
revogação da Emenda Constitucional, reconhecendo
tal medida e cortes financeiros como uma violação
aos Direitos Humanos propostos internacionalmente. Com a COVID-19, os efeitos dessa violação se
agravaram drasticamente tornando-se mais visíveis
do que antes, sendo eles o aumento da pobreza e da
desigualdade social.
Com a democracia vulnerável, as eleições de
2018 foram o cenário ideal para uma “nova” direita
emergir. O governo bolsonarista aproveitou a deixa
e utilizou inovadores métodos para garantir sua ascensão ao poder. Com um discurso economicamente
ultraneoliberal e socialmente conservador, realizou
uma campanha com forte apoio do capital financeiro
e de empresários, além de ter utilizado a divulgação
em massa de notícias falsas, objetivando desmoralizar candidatos e partidos.
A combinação foi perfeita! E, voilá, instaurouCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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se no Brasil um governo com traços fascistas, moralistas/religiosos, separando a sociedade entre ‘nós e
eles’. Assim, justifica-se uma ‘caça às bruxas’, e o alvo
não se restringiu apenas aos ataques à Constituição
Federal de 1988, suas políticas sociais, benefícios e
proteções da classe trabalhadora, mas também aos
grupos mais vulneráveis: os povos originários, os remanescentes de quilombos, os refugiados, os LGBTQIA+, as feministas, os trabalhadores, os estrangeiros
e assim por diante. Os acontecimentos do ano de 2018
consolidaram a normalização de comportamentos homofóbicos, sendo que a violência ‘simbólica’ passa a
ser aceitável, por estratégias e diálogos que legitimam
e induzem a uma aversão a tudo que for ‘moralmente’
contra os princípios ideológicos conservadores.
A divisão entre ‘nós e eles’ também é verificada
no contexto social trazido pela pandemia. Em um cenário caótico, economicamente abalado e com formas
de tratamento diferenciadas, alguns possuem condições de adotarem o isolamento, o trabalho remoto e
as aulas híbridas. Grande parcela da população, no
que lhe concerne, além da letalidade do vírus, convive com a aflição da fome, do desemprego, da falta de
acesso a recursos sanitários e de moradia adequada.
A COVID-19, no Brasil, exacerba ainda mais as
mazelas sociais, as desigualdades e injustiças, reve80
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lando um cenário político de viés ideológico fascista,
privilegiando os interesses da classe burguesa. Para
a classe trabalhadora, resta uma política vergonhosa,
mesquinha e infame, a qual leva a população ao seu
extermínio, adoecimento e exaustão física e mental.
Analisando os acontecimentos dos últimos anos,
compreendemos que a democracia não se encontra
em risco apenas no cenário da pandemia. Ocorre que
a pandemia desoculta um passado mítico e que se
pauta na irrealidade, em que teorias e conspirações
são propagadas, criando falsas verdades para declarar e apontar inimigos, instituindo, assim, um cenário alienador e ilusório para a população.
As ações e o gerenciamento do Estado no enfrentamento à pandemia demostram ser mais letais
que o próprio vírus. Isso porque as medidas voltadas
para “amparar a população” surgem em um cenário
de entraves, lutas e disputas políticas. Um exemplo é
a concessão do auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais, pessoas inscritas no CadÚnico
e beneficiários do Bolsa Família, quando o governo
divulgou que destinou R$ 4,36 bilhões para a população até abril de 2021. Consta-se, porém, que a emergência sanitária mal havia sido decretada no Brasil e
o Governo Federal, em março de 2020, anunciou um
pacote que contemplava a liberação de R$ 1,2 trilhão
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aos cofres de bancos com a justificativa de evitar falta
de recursos e facilitar concessão de crédito.
A resposta do Governo Federal Brasileiro ao
desemprego, que assolava o país antes mesmo da
pandemia, vem por meio do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, por meio da Lei n°
14.020/20. O artigo 5° da lei, demostra a fragilidade
e precariedade do programa emergencial, reforçada
pelo fenômeno da ‘uberização’, como aponta o professor Ricardo Antunes. O artigo apresenta duas medidas: primeiro, a redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário; segundo, a suspensão temporária do contrato de trabalho, complementada pelo
inciso 1°, a qual estabelece “O benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda custeado com
recurso da união”.
A barbárie foi decretada com a Medida Provisória n.º 927, que permitiu a interrupção dos contratos
de trabalho por quatro meses, possibilitando a suspensão do pagamento de salários, apenas revogada
diante de mobilizações da sociedade civil organizada.
Contudo, o Governo Federal conduziu a elaboração
da Medida Provisória n.º 936 (consolidando-se em
um dos maiores ataques a CLT e desproteção da população no que se refere ao trabalho), denominado
Programa Emergencial de Manutenção de Emprego
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e convertida na Lei N° 14.020/2020. Essa lei concede legalmente a redução da jornada de trabalho com
percentuais que variam de 25%, 50%, e até 70% dos
descontos salariais, bem como dá respaldo legal para
a suspensão do contrato de trabalho. Em meio a uma
crise sanitária, o resultado dessa política de austeridade são 14,8 milhões de desempregados no país e 6
milhões de desalentados que desistiram de ‘procurar’
empregos formais e vivem da informalidade.
Fica evidente que as alternativas criadas pelo
Governo de ‘enfrentamento a pandemia’, no que se
refere à ‘proteção de renda e trabalho’, visa à proteção dos interesses empresariais e à manutenção da
precarização do trabalho. O Programa Emergencial
de Manutenção de Emprego mascara o desemprego e
o desmonte da CLT.  Tal ação configura-se como uma
estratégia organizada pela extrema-direita para que
a esfera econômica/fiscal não seja impactada, a qual
flexibiliza e precariza as relações trabalhistas impactadas durante a crise sanitária.
O negacionismo frente à pandemia é outra marca do projeto ideológico presente nesse governo. Durante a emergência da crise sanitária, em um ano,
a pasta do Ministério da Saúde teve a nomeação de
quatro ministros, prejudicando o andamento das
ações de enfrentamento e agravando o cenário polítiCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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co do país. Enquanto a prioridade de diferentes países esteve centrada na aquisição de vacinas, a morosidade na aquisição de vacinas no Brasil contribuiu
para que o país alcançasse mais de 500 mil vidas
perdidas no mês de julho de 2021. Soma-se a isso
a omissão frente as orientações de distanciamento
e protocolos sanitários, bem como o trágico esgotamento de recursos humanos e materiais do Sistema Único de Saúde (tragédia anunciada, diante da
Emenda Constitucional 95). Nesse mesmo período,
eclodiram denúncias de um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas. Tragicamente, a vida
de um brasileiro vale 1 dólar.
As medidas de enfrentamento da pandemia no
Brasil mostrou como vidas são ceifadas e banalizadas em prol da ganância, das relações de poder e do
lucro. Em períodos pandêmicos a vida é desvalorizada e se torna algo muito fugaz e de pouco valor.
São mais de 600 mil famílias, comunidades desalentadas. O que nos deixa atônitos frente a isso é a ausência de respostas e o Estado negligenciando o seu
compromisso diante de tamanha destruição.
É necessário enfatizar que a pandemia não
pode ser tratada como uma mera ‘fatalidade’ ou
que epidemias e desastres são eventos inevitáveis
na
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Devem,

contudo,

ser

reconhecidos

como

acontecimentos

sociais,

nutridos por estruturas e dinâmicas complexas
cuja compreensão exige a análise da conjuntura e
do contexto em que estão presentes as reproduções
contraditórias das relações de classes; a negação ou
violação de direitos humanos; a desvalorização da
vida; e a omissão por parte do Estado no que se refere
a proteção da população, resultante das condições
estruturais e materiais de uma sociedade capitalista.
Diante das complexas condições vivenciadas no
país, os direitos humanos são negados à população
e a luta pelo reconhecimento desses direitos passa a
ser travada pela judicialização, amparada por órgãos
internacionais, sendo a organização e a mobilização
da sociedade civil um caminho contra a barbárie cometida pelo Estado, antes e durante a pandemia.
A pandemia da COVID–19 revela um cenário
caótico de desamparo, incertezas, desproteção e de
como uma sociedade regida pelas leis econômicas e
norteadas pelo lucro trata seus cidadãos, cuja população é diretamente afetada durante a crise mundial
sanitária. A banalização da vida forneceu as bases
para a condução da pandemia pelo Estado brasileiro,
o qual se torna mais letal que o próprio vírus.
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A NOITE QUE
ME DEI CONTA
Tiago de Campos
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Era pouco

mais de dez horas e estávamos

a postos para iniciar a ocupação. Era a primeira
vez que eu participava de uma ação como aquela. A
casa era grande, localizada no 4° distrito da capital
do Rio Grande do Sul, estava há anos sem uso e
com uma dívida imensa de IPTU. Um imóvel que não
cumpria com a sua função social há muito tempo,
sabe? Aquela função de servir a algo, ou melhor, a
pessoas, e não de especular o espaço urbano.
Nos posicionamos na rua para evitar os olhares
curiosos que poderiam existir ali, apesar do avançado da noite. Ouvimos o estalo das correntes e fomos
um a um entrando no que mais parecia um galpão
sujo e cheio de entulhos, não lembrava em nada uma
casa, a não ser pelas escadas muito bonitas, que levavam aos outros dois pavimentos do prédio.
- Estão todos aqui? Ouviu-se.
Os quinze ‘elementos’ confirmaram haverem
entrado no prédio. A ocupação começara, porém sabíamos que não duraria mais de duas semanas. O
proprietário, rico e com contatos no setor político e
imobiliário, por certo, mexeria seus pauzinhos, quer
dizer, usaria de sua influência e poder para que não
ficássemos por muito tempo. Contudo, a nossa presença ali, mesmo que efêmera, era uma forma de proCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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testo para lembrar que tem muita gente sem casa e
muita casa sem gente.
Vasculhamos a construção e escolhemos um
cômodo no térreo onde, em círculo, ficamos todos
juntos para nos esquentar. Era primavera, mas a
noite estava fria. Em conjunto começamos a traçar
as próximas ações para a manutenção, mesmo que
temporária, da ocupação. Decidimos atividades para
as crianças das famílias que ali permaneceriam durante a semana e a possibilidade de uma creche para
elas poderem ficar enquanto seus pais trabalhavam,
a ideia também era mostrar ao poder público e à sociedade que existem muitas pessoas sem casa, que
mesmo com trabalho e salário, não conseguem pagar
por uma habitação digna.
A noite foi passando, as conversas começaram
a ficar mais e mais íntimas. Aqueles ocupantes de
edifícios ociosos tinham histórias para contar, desejos, desafetos, sarcasmos, vícios, eram humanos. Me
deparei com gente igual a mim, não que eu não as
considerasse assim antes, mas aquele grupo de lutadores do direito urbano, tinha uma aura de militantes que, agora, se juntava à aura de humanos, de
pessoas. Recordo bem quando duas jovens meninas
falavam sobre as festas, que estavam combinando de
ir nas próximas semanas, onde encontrariam outros
90
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amigos e de como estavam felizes de poder comemorar o aniversário de um deles. Na outra ponta da
roda, duas senhoras, trocavam receitas de bolo, enquanto também discutiam sobre os rumos do financiamento para novas habitações de interesse social
em Porto Alegre.
Era preciso fazer silêncio, a experiência em ocupações da maior parte dos que ali estavam dizia que
as primeiras 24 horas eram as mais críticas, pois a
polícia poderia sem muitas delongas chegar e tirar
todos com o uso da força. Levantei silenciosamente
e encontrei outras pessoas que estavam vasculhando a casa. Quando passamos pelos andares, alguém
comentou: Nossa! Esse prédio abrigaria umas seis
famílias com muito conforto. Pensei: seis famílias poderiam ter casa se esse prédio cumprisse com a sua
função social. Passando por uma sacada, que dava
para o pátio interno, dois jovens rapazes fumando,
conversavam sobre a dificuldade de encontrar trabalho sem ter um endereço fixo e como morar naquela
região poderia facilitar as suas vidas.
Voltei para o cômodo onde a maioria estava, no
pavimento térreo. Lá, a conversa continuava entre
amigos, falava-se sobre amenidades e também sobre
o direito à cidade. Debatia-se sobre as ações efetuadas naquele espaço e sobre os sonhos que aquela coCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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munidade tinha em viver dignamente em uma residência que oferecesse qualidade de vida. Eu escutava
tudo com muita atenção, o que difere de só ouvir.
A medida que o tempo ia passando mais eu
me sentia igual àquela gente, que eram todos muito
mais humanos do que apenas militantes pelo direito à moradia. A ideia que eu tinha dos movimentos
sociais que lutam pela habitação social, tema que
eu estudava há tantos anos no curso de Arquitetura
e Urbanismo, mudou de supetão. Me dei conta da
impessoalidade que eu tratava o assunto e do quão
academicista eu era, pois, esquecera de um ingrediente fundamental: é de pessoas que falo, não de
prédios ociosos. Os prédios podem estar ali como
centro, como objeto do estudo, mas sem as pessoas
prédios são apenas um monte de tijolos e de cimento, como aquela casa fora durante tanto tempo e naquela noite estava cheia de vida, de gente, de histórias, de sonhos, de angústias e esperanças.
Viver os movimentos sociais é algo aterrador, de
uma brutalidade humana que as classes mais confortáveis não conseguem alcançar. Eu não alcançava, do alto da minha pesquisa de Iniciação Científica
nunca havia sentido nada como aquilo, um misto de
felicidade, excitação e vergonha. Sim! Vergonha, por
quase não ter ido àquele ato de ocupar para poder
92
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jantar com uns amigos e por até aquele momento
(muito antes daquela noite eu já pesquisava e fazia
escuta de ativistas do direito a moradia) não ter perguntado para os militantes como é ocupar e como se
sentiam nesses momentos.
Foi naquela noite que eu me dei por conta que
os movimentos sociais são feitos de gente, que sente,
que ama, que cuida, que tem raiva, que odeia, que se
engana, que acerta, e que também reproduz contradições. No afã de deixar algo para as gerações futuras
(sonhos de um jovem pesquisador) esqueci do mais
importante e de quem está fazendo o jogo acontecer.
É preciso compreender o papel central que cada um
dos militantes têm no fazer político concreto da disputa societária. A Ciência que produzimos é, antes de
tudo, produção dessas pessoas, produção das suas
vidas, seus fatos, seus acontecimentos.
Afinal, quantos foram os militantes que ergueram bandeiras e gritaram palavras de ordem com
o coração apertado por um desamor ou com fome?
Quantos gritaram do fundo do peito contra as injustiças que a sociedade capitalista reproduz, loucamente
apaixonados com seu amado ou amada do lado? O
fazer ciência exige ética e boniteza, como disse Paulo
Freire. Somente humanos podem atuar com ética e o
nosso comportamento é forjado na sociedade (infelizCRÔNICAS DE UMA SOCIEDADE CIVIL ALIENADA
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mente, na sociedade capitalista). É dever de qualquer
cientista que se debruça sobre o estudo da sociedade, não esquecer de que tanto as grandes como as
pequenas revoluções acontecem pela vontade de algumas pessoas imbuídas de uma intenção comum,
mas que, cada uma delas, carrega um sem fim de
interesses, felicidades e tristezas.
Ah, a ocupação!? Sim, ela durou cerca de duas
semanas. Não tardou muito para o proprietário do
prédio ganhar a ação de Reintegração de Posse e todos tiveram que sair de lá, continuar as suas vidas
e suas lutas em busca do direito a uma moradia
digna. Durante o tempo em que as famílias ali moraram, os pais puderam trabalhar e desempenhar
as suas funções extra militância com tranquilidade.
Seus filhos estavam sendo cuidados por trabalhadores sociais que colaboraram com aquela ocupação,
batizada de Primavera, em homenagem à estação do
ano em que foi fundada.
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POSFÁCIO
Juremir Machado da Silva

Saber em
crônica
Muitas são as formas de se produzir conhecimento. A crônica
pode ser uma delas.
Afinal, mesmo no plano
da leveza máxima, faz
parte da arte. E a arte
tem acessos ao saber
que a ciência ignora.
“Crônicas de uma Sociedade Civil Alienada – numa
Esfera Pública Fictícia”, com organização de Thiana Orth, é uma experiência ousada. Sai do registro
padrão do artigo científico, de valor inestimável, obviamente, e traz os estudantes para um universo de
criatividade, subjetividade e liberdade em relação às
amarras do discurso pretensamente objetivo.
Cada espaço define as suas regras e metas. Há,
porém, quase sempre margem para riscos, brechas,
frestas pelas quais o ar da inovação, da renovação
ou da vertigem passa. O conhecimento alimenta-se
de aberturas, choques, rupturas, novos paradigmas,

autonomia. Perceber como se manifesta o imaginário
de cada pessoa ajuda a entender como se formam
as camadas de interpretação do mundo. A palavra
que fala é a mesma que cala no espírito daquele que
conta. É justamente esse contar que mais fala sobre
aquele que se expressa.
Mestrandos e doutorandos em Serviço Social,
os autores deste livro abordam temas cruciais sem
perder a suavidade da crônica. Vai-se do empreendedorismo ao papel do Estado, do neoliberalismo, com
suas falsas promessas, às redes sociais, com suas
ilusões de interação real, do passado pela frente ao
presente pelas costas, do despertar da consciência
até a consciência do atordoamento em que vivemos,
do canto do mercado, que sempre se louva em muitos
tons, à pandemia. O leitor encontrará uma diversidade de olhares, de perspectivas, de voos.
Fazer ciência é abrir-se para a complexidade
da relação entre aqueles que pesquisam e aquilo que
é pesquisado. O caminho do saber é um caminho da
pergunta e da forma de expressão para a resposta.

Juremir Machado da Silva
Professor do PPGCOM/PUCRS
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A sociedade capitalista do século XVIII produziu uma
ideia de que era possível um mundo onde o trabalhador fosse protegido! Essa sociedade erguia-se numa
ótica democrática, com respeito ao espaço público de
qualidade, com ofertas de educação, saúde e proteção social para todos. Durou muito pouco, em termos
concretos de história de humanidade, essa possibilidade. Contrapondo-se a isso a ideia de “privado”,
competitividade e desumanidade ganham dimensões
épicas, contando inclusive com apoio das classes populares. Não esqueçamos: Marx nos alertou sempre
sobre o canto da sereia do capitalismo, o processo
de alienação que nos conduz a apoiar aquilo que nos
oprime. Precisamos cada vez mais conhecer, estudar
para, enfim, podermos enfrentar esses enormes desafios. Tarefa de todos e todas e que aqui começa a
ser tecida por esse grupo valoroso de autoras e autores!
Berenice Rojas Couto
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