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AMORES PERROS
A IMINÊNCIA DO ÚLTIMO DIA É APENAS PRETEXTO PARA “TRUMAN” FAZER UMA VIAGEM AO
TERRITÓRIO DA AMIZADE. LOGO NAS PRIMEIRAS LINHAS, O ROTEIRO DE CESC GAY (QUE
TAMBÉM DIRIGE O LONGA) E TOMÀS ARAGAY TOMA UM AVIÃO ATÉ UM LUGAR DE CORES
MENOS FRIAS, A CIDADE DE MADRI.

Fábio Flora1

Enquanto recebe a visita de um velho
amigo, que vem de longe para se despedir,
sujeito à beira da morte procura uma nova
família para o seu cão.
Uma sinopse dessas e o filme ainda abre a
narrativa com uma rua coberta de neve e
inverno – a estação que comumente
relacionamos ao fim da vida. Mas a
iminência do último dia é apenas pretexto
para “Truman” fazer uma viagem ao
território da amizade. Logo nas primeiras
linhas, o roteiro de Cesc Gay (que também
dirige o longa) e Tomàs Aragay toma um
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avião até um lugar de cores menos frias, a
cidade de Madri.
É lá que conhecemos Julián, ator de meiaidade que desiste de médicos e hospitais
depois de meses lutando sem sucesso
contra uma doença. Interpretado por um
artista consciente de que a tela grande
ressalta até os menores gestos – o genial
Ricardo Darín –, o personagem diz
sempre o máximo com o mínimo, como
no instante em que se mostra constrangido
ao ver o amigo Tomás (Javier Cámara) se
referir, na frente de sua prima Paula
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(Dolores Fonzi), a certo episódio de
incontinência urinária.
Cámara e Fonzi têm a mesma consciência
do colega de set. É profundamente
sugestivo um breve olhar que Tomás lança
sobre Paula, quando os dois estão
assistindo à peça que Julián estrela, ainda
no começo da projeção. É repleta de
nuances – tristeza, espanto, admiração – a
expressão da moça na cena do aeroporto,
nos minutos finais, quando Julián
surpreende o irmão camarada com um
presente.
Tais sutilezas preenchem com perfeição as
entrelinhas deixadas pelos roteiristas.
Exemplo disso é a passagem em que Julián
encontra Tomás e Paula no saguão do
hotel e, ao encará-los, pronuncia apenas
um “Faz sentido”. Desnecessário explicar
ao espectador atento “o que” e “por que”
faz sentido, uma vez que ele certamente
recolheu as pistas espalhadas até ali e,
portanto, compreendeu a atitude dos
personagens.
Outro mérito do texto escrito por Gay e
Aragay é o equilíbrio entre drama e humor,
o que contribui para que a trama jamais

lembre um velório e, ao mesmo tempo,
situações engraçadas nunca sejam vistas
como mero alívio cômico. Nesse sentido,
é bem ilustrativa a sequência em Julián e
Tomás visitam uma funerária e um
atencioso funcionário lhes apresenta os
planos oferecidos pela empresa: os mais
caros incluem DVD com fotos a serem
exibidas durante o funeral, quarteto
tocando música clássica e urna de
porcelana para guardar as cinzas (no caso
de cremação).
Em meio àquele portfólio de absurdos,
Julián pergunta se seus restos mortais
caberiam num recipiente tão pequeno – e
a resposta afirmativa do atendente dá ao
sujeito a noção do quão insignificante ele
é.
Entremeado por essas e outras epifanias
do dia a dia – como a que ocorre após o
encontro casual entre o ator e um suposto
desafeto num restaurante –, o longa talvez
ache sua síntese na conversa em que Julián
(às vezes excessivamente espaçoso) revela
a Tomás (sempre disposto a entender e
realizar os desejos do amigo) o que
aprendeu com ele depois de tantos anos de
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convivência: que não se deve pedir nada
em troca àqueles de quem realmente
gostamos.
Há ali um laço de companheirismo e
fidelidade só comparável ao que existe
entre os cachorros e seus donos. Não por
acaso, o nome do cão batiza o filme. Faz
sentido.
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GYPSY, NOVA SÉRIE DA NETFLIX: UMA
TRAMA EM QUE A LOUCURA É O
DEVANEIO DO DESEJO
CLARO QUE NÃO HÁ SÓ ALEGRIA. ESTE LANÇAR-SE NESSA MONTANHA RUSSA DE SENSAÇÕES E
PRAZERES TRAZ CONSIGO OUTRO LADO DA MOEDA, A EMERGÊNCIA DE NOVOS PROBLEMAS.

Kátia Peixoto2

Enquanto recebe a visita de um velho
amigo, que vem de longe para se despedir,
sujeito à beira da morte procura uma nova
família para o seu cão.
Uma sinopse dessas e o filme ainda abre a
narrativa com uma rua coberta de neve e
inverno – a estação que comumente
relacionamos ao fim da vida. Mas a
iminência do último dia é apenas pretexto
para “Truman” fazer uma viagem ao
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território da amizade. Logo nas primeiras
linhas, o roteiro de Cesc Gay (que também
dirige o longa) e Tomàs Aragay toma um
avião até um lugar de cores menos frias, a
cidade de Madri.
É lá que conhecemos Julián, ator de meiaidade que desiste de médicos e hospitais
depois de meses lutando sem sucesso
contra uma doença. Interpretado por um
artista consciente de que a tela grande
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ressalta até os menores gestos – o genial
Ricardo Darín –, o personagem diz
sempre o máximo com o mínimo, como
no instante em que se mostra constrangido
ao ver o amigo Tomás (Javier Cámara) se
referir, na frente de sua prima Paula
(Dolores Fonzi), a certo episódio de
incontinência urinária.
Cámara e Fonzi têm a mesma consciência
do colega de set. É profundamente
sugestivo um breve olhar que Tomás lança
sobre Paula, quando os dois estão
assistindo à peça que Julián estrela, ainda
no começo da projeção. É repleta de
nuances – tristeza, espanto, admiração – a
expressão da moça na cena do aeroporto,
nos minutos finais, quando Julián
surpreende o irmão camarada com um
presente.
Tais sutilezas preenchem com perfeição as
entrelinhas deixadas pelos roteiristas.
Exemplo disso é a passagem em que Julián
encontra Tomás e Paula no saguão do
hotel e, ao encará-los, pronuncia apenas
um “Faz sentido”. Desnecessário explicar
ao espectador atento “o que” e “por que”
faz sentido, uma vez que ele certamente

recolheu as pistas espalhadas até ali e,
portanto, compreendeu a atitude dos
personagens.
Outro mérito do texto escrito por Gay e
Aragay é o equilíbrio entre drama e humor,
o que contribui para que a trama jamais
lembre um velório e, ao mesmo tempo,
situações engraçadas nunca sejam vistas
como mero alívio cômico. Nesse sentido,
é bem ilustrativa a sequência em Julián e
Tomás visitam uma funerária e um
atencioso funcionário lhes apresenta os
planos oferecidos pela empresa: os mais
caros incluem DVD com fotos a serem
exibidas durante o funeral, quarteto
tocando música clássica e urna de
porcelana para guardar as cinzas (no caso
de cremação).
Em meio àquele portfólio de absurdos,
Julián pergunta se seus restos mortais
caberiam num recipiente tão pequeno – e
a resposta afirmativa do atendente dá ao
sujeito a noção do quão insignificante ele
é.
Entremeado por essas e outras epifanias
do dia a dia – como a que ocorre após o
encontro casual entre o ator e um suposto
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desafeto num restaurante –, o longa talvez
ache sua síntese na conversa em que Julián
(às vezes excessivamente espaçoso) revela
a Tomás (sempre disposto a entender e
realizar os desejos do amigo) o que
aprendeu com ele depois de tantos anos de
convivência: que não se deve pedir nada
em troca àqueles de quem realmente
gostamos.
Há ali um laço de companheirismo e
fidelidade só comparável ao que existe
entre os cachorros e seus donos. Não por
acaso, o nome do cão batiza o filme. Faz
sentido.

Jean e seu marido, tudo perfeito, alusão ao
casamento idealizado.

A protagonista vive novas sensações e se lança num
mundo de possibilidades.
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ESCARPA DEVONIANA E A
SOBREVIVÊNCIA FUTURA…
OS HORRORES DAS GUERRAS MUNDIAIS, ACRESCIDOS DO RISCO DE DESTRUIÇÃO NUCLEAR QUE
SE TINHA COMO PRATICAMENTE INEVITÁVEL NOS ANOS INICIAIS DA GUERRA FRIA, LEVARAMNOS A UM SUPOSTO DESPOJAMENTO DE PREOCUPAÇÕES COM O FUTURO, COMO SE POUPAR
SAÚDE OU VIDA FOSSE RENÚNCIA AO DIREITO DE “VIVER COMO SE NÃO HOUVESSE AMANHÃ”,
NUM MUNDO EM QUE TALVEZ NÃO HOUVESSE MESMO.

Wanda Camargo3

Sobreviver em ambiente hostil requer
imediatismo, não é prudente parar para
meditação quando nossa vida está
ameaçada, a melhor atitude é a defesa
possível ou a fuga para evitar o pior. Esta
é a realidade de quase todos os seres vivos,
e foi a nossa por muitos milênios, até que
algumas
comunidades
conseguiram
superar riscos naturais como ataques de
feras, carência de alimentos, desastres
ambientais,
e
finalmente
pelo
estabelecimento de alguma organização e

11 | Vol. VIII – nº 06

pactos sociais, reduzindo os riscos que o
próprio ser humano representa para seus
semelhantes.
O que não significa, em absoluto, que
vivamos uma realidade edulcorada sem
guerras e agressões, como qualquer
noticiário ou circulação pelas cidades nos
mostram, mas possibilitou o surgimento
de um grande contingente em situação do
que podemos chamar “privilégio relativo”,
não fazendo parte da aristocracia e nem do
proletariado, essas pessoas não têm ou
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tiveram os vícios decorrentes de viver
exclusivamente do trabalho de outras e
tampouco sofreram as consequências
terríveis da carência de alimentos,
agasalho, liberdade e talvez principalmente
de educação.
Trata-se da classe média, a tão vilipendiada
e incompreendida “burguesia” dos
manuais de revolução; trata-se na verdade
de quem nós somos, nós que
provavelmente nunca passamos fome, nós
que tivemos acesso à educação e recursos
médicos, nós que, se não estamos
realmente na situação material que
gostaríamos
ou
mereceríamos,
preservamos a capacidade e o direito de
pensar.
Os horrores das guerras mundiais,
acrescidos do risco de destruição nuclear
que se tinha como praticamente inevitável
nos anos iniciais da guerra fria, levaramnos a um suposto despojamento de
preocupações com o futuro, como se
poupar saúde ou vida fosse renúncia ao
direito de “viver como se não houvesse
amanhã”, num mundo em que talvez não
houvesse mesmo.

Porém, neste momento está em discussão
na Assembleia Legislativa do Paraná o
futuro de uma APA (área de preservação
ambiental) das mais importantes para
nosso estado, a Escarpa Devoniana. É
uma área de quase quatrocentos mil
hectares, distribuídos em treze municípios
da faixa dos Campos Gerais, um dos
ecossistemas mais ameaçados do país,
com capões de araucária, afloramentos de
rocha, variadas espécies de mamíferos,
aves, répteis e peixes.

Fonte:
(http://s2.glbimg.com/0ZuCCinl5Dvj513SAY23boyxec=/1200×630/filters:max_age(3600)/s03.video.gl
bimg.com/deo/vi/02/77/5697702)

Além de grande importância histórica,
cultural e arqueológica, por ter sido parte
da Rota dos Tropeiros e abrigado muitos
povos indígenas. O Projeto em curso
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propõe reduzir esta área em dois terços ou,
eufemisticamente, relativizar a proteção
ambiental da APA.

dois terços seria de grupos que pretendem
explorar mineração e energia eólica e
hidráulica.
É preciso salientar que ambientalistas
opõem-se fortemente à redução da área, e
que mineração propicia riscos imensos a
qualquer local, rios, animais e
comunidades
próximas,
como
lamentavelmente vimos num caso
extremo recentemente.

Fonte: (http://www.oeco.org.br/wpcontent/uploads/2017/01/Coluna-1-1024×683.jpg)

Segundo professores da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, a prática
tradicional da pecuária extensiva permitiu
que a paisagem do Segundo Planalto
paranaense
não
fosse
muito
comprometida durante largo período de
tempo; entretanto nas últimas décadas a
paisagem típica da região cedeu espaço
para extensas plantações de soja e
florestamentos de pinus, gerando uma
mudança generalizada no uso da terra, e,
ainda segundo os pesquisadores, o
interesse de reduzir a área protegida em
13 | Vol. VIII – nº 06

Em termos mais amplos, sociais e
ambientais, a despreocupação compulsiva
com o futuro compromete de modo talvez
irremediável o que deixaremos para
nossos descendentes, eximir-se de
questões sérias, que são responsabilidade
de todos nós, não prenuncia bom futuro
aos nossos filhos e netos. Indispensável o
zelo e a participação nesta discussão.

04-08-2017
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MEMÓRIAS DA GUERRA E DO
HOLOCAUSTO NA POLÔNIA…
“SIM, É VERDADE, QUE NA CIDADE DE VARSÓVIA A CADA DIA PISAMOS NA TERRA BANHADA EM
SANGUE – EM CADA ESQUINA DA CAPITAL – MORRERAM DEZENAS, CENTENAS, OU ATÉ
MILHARES DE PESSOAS.” (R.S.A.).

Izabel Liviski4

No dia 1º de Agosto, comemorou-se os
setenta e três anos do Levante de
Varsóvia, também denominado A Revolta
ou Insurreição de Varsóvia (em polonês
Powstanie Warszawskie), uma luta armada
durante a Segunda Guerra Mundial na qual
o Armia Krajowa (Exército Clandestino
Polaco) tentou libertar Varsóvia do
controle da Alemanha Nazista. A Coluna
Polonaises
também
presta
sua
homenagem à data, trazendo o texto da
profa. Renata Siuda-Ambroziak* e
algumas fotos feitas em junho do ano
passado, quando viajamos à Polônia e
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tivemos a oportunidade de visitar o Museu
do Levante de Varsóvia**:
“As lutas foram travadas também no
campus da Universidade de Varsóvia, a
minha Alma Mater, aonde o grupo militar
“Krybar” defendia, com a participação dos
professores, estudantes e escoteiros, cada
um dos edifícios universitários. Pensando
das memórias, é sempre bom começar
com os fatos – a II Guerra Mundial
eclodiu com a agressão da Alemanha
nazista na Polônia (1.09.1939). Ainda em
setembro, segundo o Tratado de
Ribbentrop-Mołotow, também as tropas
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soviéticas
invadiram
a
Polônia,
colaborando na destruição do país com os
nazistas.

final da questão judaica” – extermínio em
massa dos judeus de toda a Europa nos
campos da concentração.

Durante a guerra o Holocausto foi
planejado, institucionalmente organizado,
preparado e sistemáticamente levado a
cabo pela Alemanha nazista, antes de tudo
na Polônia, que possuía a maior
concentração de judeus na Europa e a
segunda maior do mundo, depois dos
Estados Unidos. Ainda em 1939 os
nazistas começaram a criar no território
polonês
ocupado
as
grandes
concentrações de judeus nos guetos
urbanos (o maior em Varsóvia) e, logo
depois, estabeleceram os primeiros
campos nazistas de concentração (em
1940 uma verdadeira “fábrica” da morte
de Auschwitz).

Os alemães nazistas começaram a liquidar
os guetos e deportar os seus habitantes aos
campos de concentração. A revolta
armada no gueto de Varsóvia em abril de
1943 foi um gesto de desespero contra a
sua liquidação – depois de apagá-la
brutalmente, os nazistas proclamaram
oficialmente o Terceiro Reich “limpo de
judeus”.

Em 1941 foi emitido um decreto sobre a
aplicação da pena de morte àqueles que
ajudavam aos judeus sobreviver, por
exemplo escondendo-os nas suas casas –
em nenhum outro país ocupado pelos
nazistas estava em vigor uma lei tão
rigorosa como na Polônia. Logo depois,
em 1942, apareceu o plano para a “solução

Mas os judeus não foram as únicas vítimas
da guerra e da barbárie nazista,
especialmente no território polonês. Em
1º de agosto de 1944 o exército
subterrâneo lançou um levante em
Varsóvia. Intensos combates duraram dois
meses, resultando na matança de mais que
200 mil habitantes. A capital ficou quase
completamente aniquilada. Cada ano, no
dia 1º de agosto, a cidade literalmente pára
na Hora Zero – às 17 hrs. Para preservar a
memória das vítimas, de todas as vítimas.
Depois de 1945 a Polônia ficou atrás da
“cortina de ferro”, traída pelos aliados, que
a deixaram à mercê de Stalin e a
REVISTA CONTEMPORARTES | 16
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proclamada “democracia popular” pela
União Soviética, vista pela maioria
esmagadora da população como uma
outra ocupação.
Assim, o debate público sobre a guerra e o
Holocausto recomeçou a partir de 1989,
na Polônia independente e os últimos anos
os poloneses estão vivendo o “tempo de
retorno”, um boom da memória, com as
suas manifestações incluindo criação de
novos museus nacionais que descrevem a
história da guerra, os levantes heróicos, a
experiência da ocupação (por exemplo o
Museu do Levante de Varsóvia). Outra
manifestação é o florescimento da
pesquisa histórica e popularidade das
reconstruções
dos
acontecimentos
históricos,
também
aqueles mais
dolorosos.
O peso da história é evidente no espaço
público, onde foi erguida uma série de
novos monumentos comemorativos das
vítimas da Segunda Guerra Mundial, os
heróis não reconhecidos depois da guerra
pelo regime comunista e das vítimas do
Holocausto. São renovados os bairros e
cemitérios judeus e a história judaica é
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muitas vezes apresentada em locais
expostos, como por exemplo, o novo
Museu dos Judeus Poloneses em Varsóvia.
As manifestações da cultura judaica
incluem festivais, a popularidade da
música e uma variedade de produções
artísticas. As universidades também lidam
com essa demanda, abrindo programas
dedicados aos centros de pesquisa sobre a
história dos judeus na Polônia.
Assim, deixo em aberto a pergunta se vale
a pena fazer divisões entre os poloneses e
os judeus, as vítimas da II Guerra Mundial
– a guerra resultou na morte de milhões de
cidadãos poloneses, dos quais muitos
eram judeus. Somente aos olhos de Hitler,
os judeus constituíam uma “categoria
especial” de vítimas e pensar deste modo
equivaleria a aceitar a lógica dos assassinos
nazistas.
A vida humana tem sempre o mesmo
valor,
independentemente
da
nacionalidade, religião, gênero, raça, nível
de educação… Nenhuma vítima do
nazismo, sendo judeu, polonês, russo,
homossexual, deficiente, doente mental,
mereceu morrer naquela carnificina e
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nunca se pode jogar na memória coletiva
um papel secundário.
Podemos, sim, colocar perguntas difíceis.
O debate sobre a II Guerra Mundial e o
Holocausto é, e sempre será doloroso.
Mas o maior desafio para o mundo é não
deixar esquecer as memórias, deixando
uma mensagem clara e unívoca – nem a
guerra, nem o Holocausto podem se
repetir mais. Tudo isso fica ainda mais

claro depois de visitar a Polônia – por isso
convido-os para virem, para sentirem
sozinhos o peso dessa história, ao mesmo
tempo terrível e heróica. Porque em
poucos lugares do mundo a memória da
Guerra e do Holocausto fica ainda tão
visível, tão viva e tão comovente…”

*A Dra. Renata SIUDA-AMBROZIAK é Professora do CESLA, Centro dos Estudos
Latino-Americanos, Instituto das Américas e Europa na Universidade de Varsóvia, e
atualmente vice-diretora do Instituto. Doutora em Ciências Humanas em Filosofia Social,
com Estudos Pós-Doutorais em Direito da Propriedade Intelectual e em Administração
Universitária.
** A experiência em visitar o Museu do Levante de Varsóvia (Muzeum Powstania
Waeszawskiego) é realmente extraordinária e imperdível para quem visita a cidade. Ele não
é um museu comum, logo na entrada em uma das paredes pode-se ouvir sons ritmados, é
como se alí estivessem ainda batendo os corações daqueles que viveram e lutaram durante
este período terrível da história da Polônia. Sua concepção é interativa, e um muito bem
montado memorial retraça a história, os momentos-chave e os personagens – famosos e
desconhecidos – do ato final da resistência polonesa à ocupação nazista.
A ideia é a de trazer o visitante para dentro daquela realidade, e é impossível não se
emocionar. Inclusive de sentir uma certa claustrofobia ao atravessar uma reprodução dos
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“esgotos”, forma de locomoção pela cidade que os revolucionários utilizaram na época do
levante.

As exposições permanentes trazem inteligentes soluções multimídia, relatos emocionantes,
armas, meios de transporte, muitas fotografias, uniformes e também uma área dedicada às
crianças e jovens que colaboraram nas linhas de combate. Na parte exterior do edifício está
uma longa parede-memorial, com o nome daqueles que combateram pela liberdade na
Polônia.
Tivemos o privilégio de conhecer o Sr. Henryk Wasilewski, nascido em 1924 e que
permanece no museu trabalhando em máquinas impressoras da época. Ele fazia parte de um
escritório de impressão subterrânea (na rua Żelazna) durante a ocupação alemã. Foi preso
pelos alemães e permaneceu na prisão Pawiak em Varsóvia, sendo interrogado por agentes
da Gestapo, que segundo ele, falavam o polonês perfeitamente. Através da intervenção de
um oficial, conhecido de seu pai, o Sr. Wasilewski encontrou a liberdade. Uma entrevista
atualizada com ele, em polonês, encontra-se no link abaixo:
http://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/henryk-wasilewski,2290.html

Site Oficial do Museu: http://www.1944.pl/

Créditos:
Texto principal: Profa. Dra. Renata Siuda-Ambroziak.
Fotos e texto adicional5: Izabel Liviski.
5

Para visualizar as fotos, visite a versão web do artigo.
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Fonte: http://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/museu-do-levante-de-varsovia/

Agradecimentos especiais: Consulado da República da Polônia em Curitiba, que
possibilitou nossa viagem à Polônia em junho de 2016, ao Cônsul Geral Sr. Marek Makowski
e Vice-Cônsules Dorota Ortynska e Dorota Bogutyn. À Aleksandra Duda por sua gentileza
e preciosas informações como guia através do Museu do Levante de Varsóvia, e posteriores
correspondências.
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AMOR COM O MUNDO
POEMA ESCRITO EM 2003. DE LÁ PRA CÁ MUITAS COISAS ACONTECERAM, A ESPERANÇA EM
NOVOS (E BONS) TEMPOS CHEGOU A AUMENTAR, MAS DESDE QUE ENTRAMOS NESTE ATUAL
MOMENTO, QUE TEVE INÍCIO NAS ELEIÇÕES DE 2014, ESTÁ DIFÍCIL SER OTIMISTA… O QUE NOS
RESTA?

Rafael Cavalcanti6

Sou roubado nessa vida, da tristeza e do caos
Pelos jovens, pelos porcos, pelas rosas
Sou roubado e massacrado
Nas esquinas escondidas e escuras
Nas esplanadas e planaltos
Nas ilhas e nos Alpes
Nas mansões e nos casebres
No jogo, na luta, nos sonhos
Absorvo e concretizo toda forma de amar…
Victor Canti
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AS ESPÉCIES DE SERTILLANGES
PARA A NOTA DESSA SEMANA, AS QUATRO “ESPÉCIES DE LEITURA” APRESENTADAS POR A-D.
SERTILLANGES, EM “LA VIE INTELLECTUELLE”. UMA ALTERNATIVA NA HORA DE ORGANIZAR
SUAS LEITURAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FORMAÇÃO, A INSTRUÇÃO, A EDIFICAÇÃO E A
DISTRAÇÃO.

Lucca Tartaglia7

I – Leituras de fundo
“Les lectures de fond veulent la docilité”

Como bem disse o pensador francês,
“quem se forma e deve adquirir quase
tudo, não está em período de iniciativas”.
Muitos se recordam, por exemplo, das
diferenças entre Aristóteles – o aluno – e
e Platão, o mestre, deixando de lado – por
conveniência,
esquecimento
ou
despreparo – os longos anos que o autor
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da Poética passara na Academia. A história
do pensamento está repleta de ótimos
exemplos. Mesmo Nietzsche, para tornarse Nietzsche, teve antes de se dobrar para
só depois reconhecer “Sócrates e Platão
como sintomas de caducidade, como
instrumentos de dissolução grega, como
pseudogregos,
como
antigregos”.
Segundo Antonin-Dalmace:
“Quer se trate da primeira
formação, de cultura geral, quer se
encete o estudo de nova disciplina,
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de problema até aí descurado,
precisamos mais de crer nos autores
consultados do que criticá-los e, em
vez de os aproveitar, acomodandoos à nossa maneira de pensar,
sigamos o caminho por eles
primeiro trilhado. Querer agir
demasiado cedo prejudica a
aquisição; pede a prudência que
comecemos por nos dobrar”.

No entanto, dirá o autor, não se trada de
uma entrega “às cegas”. Nenhum espírito
deve permitir que o prendam. “Mas assim
como não se aprende a arte de mandar se
não obedecendo, assim o domínio do
pensamento só se obtém pela disciplina.
Uma atitude de respeito, de confiança, de
fé provisória, enquanto se não possuem
todas as normas do juízo, é necessidade
evidente que só passa despercebida aos
presumidos e vaidosos”.

Duas breves observações:

1) “Ninguém é infalível”, diz Sertillanges,
mas, em condições naturais, o aluno tende
a falhar muito mais que o mestre, seja por

conta da experiência, que ainda falta; seja
pelo afobamento próprio dos primeiros
passos, que, em geral, sobra. Cabe ao
aluno escolher “os guias em quem
confiar”. Tarefa difícil pelo grau de
responsabilidade que acarreta e pelo
exercício de premeditação que requere.
Com vistas nessa árdua empreitada, se
atendo mais à qualidade da leitura do que
à quantidade, o autor sugere: “Três ou
quatro autores estudados a fundo para a
cultura geral, três ou quatro para a
especialidade e outros tantos para cada
problema que surja, é quanto basta
recorremos a outras fontes a título de
informação, não a título de formação, e só
com isso já será diferente a atitude de
espírito”.
2) Outra consideração relevante diz
respeito a um equívoco muito comum,
estudar como quem consulta ou consultar
como quem estuda. Para o filosofo
tomista, “consultar, como quem estuda, é
perder tempo, e estudar como quem
consulta, é ficar sozinho consigo e perder
o benefício que um iniciador vos oferece”.
Portanto, é essencial que não se perca de
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vista, no momento da leitura, a “natureza
da ação”, o seu motivo: se lemos para
estudar, visando à “formação” (former),
nos dedicamos às leituras de fundo e a
entrega é total; se lemos para consultar,
aspirando
“instrução”
(informer),
passamos às leituras de ocasião, que
falaremos a seguir.

II – Leituras de ocasião
“Les lectures d’occasion la maîtrise”

Aquele que lê tendo em vista uma
consulta, “com a mira num trabalho”
específico, tem a mente direcionada para o
que “pretende realizar”; “não mergulha na
onda, bebe nela; fica na margem, guarda a
liberdade de movimentos, reforça as
próprias ideias com o que de fora lhe
advém, em vez de as afogar nas ideias de
outrem, e sai da leitura enriquecido e não
despojado, como sucederia, se a
fascinação da leitura prejudicasse o intuito
de utilização que a justificava”. Dessa
forma, se o leitor, em meio a consulta, se
deixa levar pelo assunto, desviando-se do
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motivo inicial, prejudica – ou mesmo
inutiliza – seu esforço, retirando mais do
que precisava, se saturando com excesso
de informação; de igual maneira, se,
durante suas leituras de fundo, apega-se
demasiadamente
a
um
aspecto
determinado, passando a ter um
entendimento mais parcial e condicionado
do texto, como um animal que, equipado
de antolhos – acessório que se coloca na
cabeça para limitar visão – olhasse apenas
o que se mostra a sua frente. Assim, é
preciso estar sempre atento para, quando
se deseja apenas beber, não mergulhar;
quando se ambiciona mergulhar, não
apenas beber. Recorrendo a um exemplo
recentemente adaptado: “não comer de
mais no lanche e nem de menos na
refeição principal, do contrário, no
primeiro
caso,
engordaremos,
acumulando gordura, porque ingerimos
mais do que o necessário; e no segundo
caso, se comermos de menos na refeição
principal,
ficaremos
com
fome,
emagrecendo e ficando cada vez mais
fracos”. Obrigado Zeca pela explicação da
minha explicação!
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III – Leituras
edificação

de

estímulo

ou

“Les lectures d’entraînement l’ardeur”

Essa espécie ou tipo de leitura diz respeito
ao reavivamento dos ânimos, a um
reabastecimento e um ganho de potência,
quando
já
estamos
desgastados,
desanimados com a leitura. A seleção
“deve apelar para a experiência de cada
qual”. “Aquilo que uma vez deu bom
resultado é provável que o torne a dar
segunda vez. Uma influência começa
sempre por se reforçar, embora depois
tenda a gastar-se com o tempo; o hábito
aviva-a; uma penetração mais íntima
aclimata-a em nós; a associação das ideias
e dos sentimentos prende, a tal página,
estados de alma que com ela despertam”.
Assim, algumas leituras funcionariam
como gatilhos, como centelhar que,
saltando de um corpo em brasa, devolvem
à penumbra um bocado de luz e, no
terreno árido, infrutífero, no colmo seco
da mente desmotivada, será evocará o
extinto fogo, a chama dispersa. “Ter
assim, nos momentos de depressão

intelectual ou espiritual, autores favoritos,
páginas reconfortantes, tê-las à mão,
prestes para inocularem no espírito a boa
seiva, é recurso incomparável”. A escolha,
como já foi dito, irá variar de acordo com
o leitor, pode ser o Evangelho de São
Lucas, O crepúsculo dos Ídolos, de
Nietzsche, a Odisseia, de Homero, as
tirinhas de Hagar, o Horrível, a batalha
entre Molly Weasley e Bellatrix Lestrange,
o primeiro livro da saga Crepúsculo, um
texto da coluna de Luiz Felipe Ponde, os
tweets de Rita Lee, uma crônica do
Veríssimo, etc. “Observe-se cada qual,
repare nos seus resultados, reúna em volta
de si os remédios para as doenças da alma,
e não hesite em repetir, até se fartar, o
mesmo cordial ou o mesmo antídoto”.

IV – Leituras de repouso
“Les lectures de détente la liberte”

Por fim, segundo Sertillanges, “no que
toca às leituras distrativas, parece não ter
tanta importância a seleção; de facto, não
a tem, relativamente. Contudo, não é
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indiferente distrair-se deste ou daquele
modo, quando o fim em vista é voltar, nas
melhores condições, ao que é a nossa
razão de ser”. Dessa maneira, é preciso
atenção e parcimônia, há leituras “que não
distraem suficientemente; outras distraem
demasiado, com prejuízo do recolhimento
que se lhes deve seguir; outras desviamnos, no sentido etimológico, isto é, levamnos para fora dos nossos caminhos”.
Esses
textos,
os
de
repouso,
desempenhariam um “papel acessório”,
divergindo, no que tange à importância,
dos essenciais – a nosso ver, os “de fundo”
e de “estímulo ou edificação” – e dos
complementares – os “de ocasião”.
Algumas leituras, de natureza mais
complexa, poderão ser insuficientes.
Obras de dissociam, como livros de
histórias fantásticas – ainda que valorosos
nessa “espécie” de leitura – podem ser
uma armadilha. Projetos hercúleos, como
ler toda a obra de Eça de Queiros ou a
História da literatura ocidental, de Otto
Maria Carpeaux (recomendo a leitura, mas
não como “de repouso”), podem
desanimar e abater, servindo mais à fadiga
do que ao repouso. “Muitos pensadores
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encontram alívio e atrativo nas histórias de
viagens e explorações, na poesia, na crítica
de arte, na comédia lida em casa, nos livros
de memórias. Cada qual tem seus gostos e
o gosto, aqui, é o principal”. Citando S.
Tomás de Aquino, o autor aponta a única
coisa que garante, de fato, o repouso: “a
alegria; seria contrassenso querer distrairse no tédio”. Assim, “lede o que agrada”,
o que, para lembrar Barthes, te dá prazer,
seja “bruxaria barata reduzida a aventura”
ou um dos clássicos do Cânone ocidental,
seja as peripécias do filho de Posseidon ou
da Turma da Mônica. O livro certo, aqui,
é o que te faz bem.
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ANTES DO PÔR DO SOL
QUISERAM OS DEUSES DO ACASO QUE UMA JOVEM FRANCESA DE NOME ÁRABE E UM RAPAZ
PORTUGUÊS DE NOME… PORTUGUÊS MESMO – QUE JAMAIS TINHAM SE VISTO – SENTASSEM
NAS DUAS POLTRONAS À MINHA FRENTE E NÃO SE CONTENTASSEM COM UM CELULAR OU
UMA SONECA; QUISERAM AINDA AQUELES DEUSES, MANCOMUNADOS COM OS DO CINEMA,
QUE EU ASSISTISSE A UM LINKLATER EM TEMPO REAL, AO VIVO E NA PRIMEIRÍSSIMA FILA.

Fábio Flora8

Deu vontade de fugir para Lisboa. Voltar
à estação Santa Apolônia. Entrar naquele
trem rumo ao Porto. Encontrar
novamente Amel e Francisco.
Explico: quiseram os deuses do acaso que
uma jovem francesa de nome árabe e um
rapaz português de nome… português
mesmo – que jamais tinham se visto –
sentassem nas duas poltronas à minha
frente e não se contentassem com um
celular ou uma soneca; quiseram ainda
aqueles deuses, mancomunados com os
do cinema, que eu assistisse a um Linklater
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em tempo real, ao vivo e na primeiríssima
fila.
Para quem não entendeu a referência,
estou falando do diretor e roteirista
Richard Linklater, famoso pela trilogia do
“Antes” – “do amanhecer”, “do pôr do
sol” e “da meia-noite” –, cujos filmes
acompanham três dias de paquera e DR,
não necessariamente nessa ordem, na vida
de Celine (Julie Delpy) e Jesse (Ethan
Hawke), que se conhecem também na
Europa, também numa viagem sobre
trilhos.
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O remake com Amel e Francisco não tinha
legendas nem tradução simultânea. Então,
precisei me virar com meu inglês miojo
mesmo, um nível abaixo do macarrônico.
Aliás, sorte minha os dois conversarem a
maior parte do tempo no idioma dos
Beatles; o gajo até arriscava umas frases
em francês de vez em quando, mas logo
desistia – reconhecia não ter talento para
Alain Delon.

contando que preferia a solidão de quem
rabiscava o primeiro roteiro. Dele dizendo
que precisava ligar para a mãe e avisar que
já estava no trem, antes que bombeiros
entrassem pelas janelas para resgatá-lo dos
escombros. Dela voltando à formação dos
buracos negros ao lamentar a ascensão –
mesmo após um século de nazismos e
fascismos – de alguém como Donald
Trump.

Mas talento sobrava ali para horas e horas
de papo. Pudera: Amel estudava Cinema,
tinha morado uns meses na África e, se
minha memória não está hiperidealizando,
trazia um Sartre no colo; já Francisco havia
se graduado em Física aos dezoito anos,
era professor na universidade da capital e,
se não estou ficcionalizando demais,
mantinha um pôster do Einstein sobre a
cama.

Lembro bem dele (enquanto a ouvia)
empurrando os óculos que insistiam em
escorregar pelo nariz levemente suado.
Lembro bem dela (enquanto o ouvia)
acomodando os cabelos sobre o ombro
direito. Só não lembro se seus olhares se
cruzavam tanto quanto um leitor de
Camilo gostaria – mas é certo que
marcaram um encontro em algum sobrado
esquecido que apenas eles enxergavam.

Lembro bem dele explicando a ela a
formação dos buracos negros num
pedacinho de papel. Dela citando o
filmaço “La vie d’Adèle”, depois de ele ter
comentado sobre um amigo que escondia
ser gay. Dele revelando a alegria que sentia
por estar perto de seus alunos. Dela

Ainda hoje interrompo brevemente a
respiração para imaginar o que teria
acontecido aos dois depois que os perdi de
vista no desembarque. Teriam se
despedido na estação e nunca mais se
falado? Teriam trocado e-mails? Teriam
trocado um beijo antes de os créditos
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subirem? Teriam subido as ladeiras do
Porto? Teriam perdido a chance de
estrelar um em Paris? Teriam dividido
uma garrafa de vinho sob as luzes da
Ribeira? Teriam dividido um café da
manhã com pastéis de nata?
O que teria acontecido depois do pôr do
sol?
Em tempos de diálogo cada vez mais raro,
de muito falatório e quase nenhuma
audição; de amizades e parentescos
desfeitos por causa de uma bandeira
política, uma oração a um deus que não o
seu, uma preferência estética; de cordões
umbilicais conectados apenas aos próprios
smart-egos, foi um alívio topar com
aqueles dois seres de origens tão diferentes
– há um segundo completamente
estranhos entre si – que de repente se
permitiram uma conversa numa língua que
não a deles, sem julgamentos ou
cobranças, ainda que talvez esperassem
um like (ninguém é só de ferro).
Foi mais que um alívio até: foi uma luz no
fim do estúdio.
Por pelo menos umas poucas linhas, uma
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reles crônica, deixem este cinéfilo acreditar
que, apesar do esforço de inúmeros vilões,
a humanidade caminha inescapavelmente
para um happy end. E que o significado
daquele nome árabe – esperança – é um
easter egg óbvio do futuro menos surdo
que nos aguarda.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEUS
IMPACTOS….
APÓS A GRANDE DEPRESSÃO, COMO É CONHECIDA A CRISE DE 1929, E QUE TERMINOU APENAS
COM O SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CONSIDERADA O PIOR – E UM DOS MAIS LONGOS –
PERÍODO DE RECESSÃO ECONÔMICA, A NOÇÃO DE QUE UMA CORPORAÇÃO EXISTE APENAS
PARA BENEFÍCIO DE SEUS ACIONISTAS FOI ABALADA, E A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE
EMPRESARIAL SE IMPÔS NA AGENDA POLÍTICA.

Wanda Camargo9

A palavra filantropia tem entre seus
significados o de profundo amor pela
humanidade; e desde a Idade Média a
igreja praticava a caridade como forma de
“pacificar” os menos favorecidos, seguida
no século XVIII por algumas ações
caridosas realizadas pelos burgueses e pelo
Estado, pois as consequências da extrema
pobreza mostravam-se perigosas para a
manutenção da lei e da ordem, e
apontavam a necessidade de providências.
De certa forma, constituíam formas de
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governar a miséria, minorando a situação
de poucos através de atividades pontuais e
personais, mais que tentativa concreta de
resolução de problemas sociais; não
correspondendo exatamente a uma
devoção pelos demais seres humanos, e
sim a um certo senso prático.
Um fato ocorrido nos Estados Unidos
logo no início do século XX ilustra
significativamente este fato, e foi
protagonizado por Henry Ford, industrial
que se tornou o emblema e até nomeou
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um certo capitalismo selvagem, o
fordismo, e que realmente carecia de
alguns atributos que hoje enaltecemos
como característicos das pessoas mais
solidárias e de elevados valores morais.

corporativos livre arbítrio quanto aos
meios de utilizar lucros para outras
finalidades; e a Suprema Corte de
Michigan também entendeu desta
maneira, dando ganho de causa a Dodge.

No entanto, foi dele a primeira iniciativa
registrada de que um presidente – e
acionista majoritário – de empresa, não
distribuísse entre os sócios uma parte dos
dividendos, mas os revertesse para a
realização de objetivos sociais, como
aumento de salários e aplicação em um
fundo de reserva, destinado a suprir
possíveis carências quando os preços dos
carros fossem reduzidos.

Assim, durante muito tempo a prática de
ações sociais foi desestimulada no meio
empresarial, sendo desenvolvidos apenas
assistencialismo, caridade ou doações para
a criação de fundações, como a da própria
Ford em 1936, a Rockfeller e a
Guggenheim.

Sua ideia clara era de diminuir o preço dos
veículos para que até seus funcionários
pudessem comprá-los, o que aumentaria a
qualidade de vida dos trabalhadores, seu
poder de compra e, um pouco depois, o
lucro da organização. No entanto, com
isso Ford contrariava o interesse
imediatista de um grupo de acionistas,
como Horace Dodge, que entrou na
justiça contra ele, justificando que a
corporação existe para o benefício dos
acionistas,
não
tendo
diretores

Fonte:
(https://www.emailmanager.com/files/upload/blog/
imagensblog/filantropia.jpg)

Após a Grande Depressão, como é
conhecida a crise de 1929, e que terminou
apenas com o Segunda Guerra Mundial,
considerada o pior – e um dos mais longos
– período de recessão econômica, a noção
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de que uma corporação existe apenas para
benefício de seus acionistas foi abalada, e
a questão da responsabilidade empresarial
se impôs na agenda política.
Pensadores como o economista britânico
John Maynard Keynes passaram a
apresentar novas ideias e conceitos,
mudando as políticas economicas
instituídas pelos governos e gerando
condições para investimentos em
tecnologia, acumulo de capital e
consolidação do modelo de produção em
massa, provocando mudanças nos valores
sociais.
Os horrores da guerra, somados ao medo
da ascenção de regimes socialistas pela via
eleitoral, trouxeram também nova
consciencia do papel e da responsabilidade
das empresas e dos empresários no bemestar da sociedade, com medidas efetivas
visando a melhoria de relações com
trabalhadores e com a comunidade.
Embora necessárias e meritórias, estas
iniciativas padecem em muitos casos da
ausencia de real compromisso com a
responsabilidade social, estando mais
voltadas a cumprimento de legislação,
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ações de marketing ou obtenção de
vantagens tributárias; e mesmo assim, sua
ocorrencia é positiva. Quando escolas
tentam colocar a questão em seus
currículos,
tais
contradições
se
manifestam amplamente.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: O MINISTÉRIO
PÚBLICO E AS MÍDIAS COMO
INSTRUMENTOS PARA A GARANTIA DO
DIREITO
ESTE ARTIGO DISCUTE A AMPLIAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL, PREVISTA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 59/2009, E A PUBLICIZAÇÃO, PELA MÍDIA NACIONAL, DAS
CONDIÇÕES DE EXIGIBILIDADE E JUDICIALIZAÇÃO DESSE DIREITO, POR MEIO DAS AÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCUTE A CARÊNCIA DE VAGAS COMO ELEMENTO COMUM A TODAS AS
REGIÕES DO PAÍS, E A INCAPACIDADE DOS ENTES FEDERADOS EM FAZER FRENTE A DEMANDA
DA SOCIEDADE. O FOCO ESTÁ NAS PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS DE ACESSO AMPLO QUE
TRATAM DO TEMA, COMPILADAS ATRAVÉS DO PORTAL DO MOVIMENTO TODOS PELA
EDUCAÇÃO.

Dalessandro de Oliveira Pinheiro
Vanisse Simone Alves Corrêa10

Introdução

A ampliação do direito à educação nas
duas últimas décadas no Brasil (1996-
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2016) trouxe crescimento da demanda
para os sistemas educacionais em todos os
níveis e modalidades. Essa ampliação foi
impulsionada pelo desenvolvimento de
políticas públicas e por um aporte de
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recursos maior, com o incremento
permitido
pelas
políticas
de
financiamento, inicialmente o Fundef e,
posteriormente, o Fundeb (EC nº 53, de
2006), que ampliou a abrangência do
atendimento a toda educação básica.
O traço a ser destacado neste texto referese à ampliação do direito à educação
infantil, e a publicização das condições
materiais de execução pelos sistemas de
ensino, daquilo que se transformou na
previsão legal. A Emenda Constitucional
nº 59/2009 passou a amparar o direito a
partir dos 4 anos de idade ampliando a
faixa etária, a demanda social por vagas e,
consequentemente, a obrigação dos entes
federados, sobretudo dos municípios.

texto destaca também, os meios e
instrumentos utilizados pela sociedade
para exigibilidade do direito, como o
processo de judicialização via Ministério
Público e, de outro viés, pelas mídias, com
foco nas publicações de acesso mais
amplo que tenham capilaridade na
sociedade. Assim, o ponto principal
refere-se a forma como se torna pública a

incapacidade dos sistemas em levar aos
bancos escolares, crianças nas faixas
etárias previstas.

No aspecto metodológico, o instrumento
utilizado para compilar as publicações foi
o portal do movimento “Todos Pela
Educação” (TPE), onde se realizou uma
triagem, sobre as notícias publicadas
nacionalmente que abordam a ausência de
vagas nas redes públicas, quando o
assunto é a educação infantil. Na
perspectiva de que “os modos” ou, às
maneiras como as diversas mídias trazem
à baila as informações aponta o quão
significativo pode ser o conjunto de
mediações (econômicas, políticas e
sociais) que implicam na negação do
direito e na utilização dos instrumentos
públicos na busca por sua efetivação.
Para tanto, trabalha-se com notícias
angariadas por meio do portal do
movimento TPE, durante o ano de 2014,
oriundas dos diversos meios de
informação nacional (jornais, revistas,
internet e outras mídias) e com os alguns
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textos acadêmicos do campo do Direito à
Educação.

Notícias do “front” – Educação
Infantil: Não há vagas!

A conjuntura da educação brasileira
aponta modificações consideráveis de
acesso e permanência na escola pelas
crianças nas diferentes faixas etárias,
durante os 20 anos posteriores a LDB
9394/96. Apesar de ainda vivenciar um
quadro distante das proposições contidas
no Plano Nacional de Educação (PNE
2014-2024), o quadro é satisfatório
quando comparado ao do início dos anos
1980, onde às estatísticas e os dados
educacionais colocavam a maioria da
população brasileira alijada e excluída de
participação, quando o tema era o direito
básico de cidadania e de socialização pela
via escolar.
No que tange a educação infantil houve
uma ampliação do direito legal, mas a
materialidade do mesmo envolve campos
de disputa diversos, onde os instrumentos
39 | Vol. VIII – nº 06

de exigibilidade pela via jurídica e a mídia
possuem destaque especial.
Quando observada a Constituição de 1988
e a regulamentação do direito à educação
na legislação subsequente, elas aparentam
vigor, não incorporado pelos governos e
pela sociedade na consecução do objetivo
construir um processo de universalização
do acesso das crianças e a permanência
nos sistemas de ensino do país. São
disputas históricas, tensões entre grupos e
composições
próprias
do
desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
A aproximação com a realidade material e
o
acompanhamento
da
história,
condicionadas por mediações diversas,
como a econômica, social, política,
cultural e religiosa, vai mostrar o quão
penoso se torna este processo. Que aquilo
que se conquistou no aspecto legal, ainda
não se constitui em realidade e que há uma
discrepância imensa entre às diversas
regiões do país, entre os estados e
municípios, e até mesmo diferenças
marcantes dentro dos próprios sistemas.
A utilização do portal público do
movimento o “Todos Pela Educação”
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como parâmetro se deve pelo
entendimento de que, na existência
diversos movimentos disputando o espaço
das políticas públicas nacionais, esse
realiza um monitoramento das ações
governamentais e consegue aglutinar
informações e dados significativos
captados junto aos órgãos governamentais
nos portais de acesso público. Bem como,
acompanha o processo de atendimento
das demandas da sociedade sobre a
educação. O que permite, nesse espaço
particular, compilar dados e informações
para uma análise específica sobre a
ausência de vagas na educação infantil.
O “Todos Pela Educação” (TPE) é
apresentado, em sua página na internet,
como um movimento organizado da
sociedade brasileira, que inicia suas
atividades em 2006, e que visa “contribuir
para que até o ano de 2022 se efetive o
direito de todas as crianças e jovens à
Educação Básica de qualidade”. Em 2014,
passa a se qualificar como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) e em seu Estatuto Social (2013) se
caracteriza como “uma associação de fins

não econômicos, sem fins lucrativos, de
caráter privado e natureza filantrópica”. O
movimento se envolve com vários setores
sociais e órgãos governamentais ganhando
capilaridade e força para empreender suas
ações.
Explicitados os motivos da opção de
escolha pelo TPE como mecanismo de
busca e desenvolvida esta apresentação
inicial sobre o mesmo. Debruça-se sobre a
utilização do banco de dados, onde se
apresenta um repertório gigantesco de
notícias das principais mídias nacionais. O
movimento faz um compêndio, onde
permite selecionar tudo o que foi
publicado nacionalmente referente à
educação. Valendo desse instrumento e
utilizando como filtro de busca a palavra
“Ministério
Público”
e
“justiça”
selecionamos várias reportagens sobre
educação, onde às ações judiciais voltadas
ao direito à educação infantil são
enfocadas.
Assim adota-se na seleção das reportagens
questões que vinculadas a exigibilidade do
cumprimento pelos governos, de medidas
legais determinadas pela justiça. Onde o
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Ministério Público cobra a execução de
ações voltadas ao acesso, permanência e
qualidade na educação básica. Então,
baseado nas informações contidas nas
mídias, foram elencadas notícias relativas a
interferência judicial na exigência da
educação como direito público subjetivo.
O ano de referência é 2014, o espaço e
instrumento é o “Índice TPE”, de onde
foram selecionadas mais de 270 notícias,
quando o filtro utilizado é a palavra-chave
“justiça”. No refino da busca utiliza-se a
palavra-chave “Ministério Público” (MP e
MPF) e o número de reportagens passa a
ser de 165 reportagens. As notícias foram
separadas por tópicos, aqui selecionadas
apenas as ideias centrais das mesmas em
função do espaço, para manter aspectos da
lógica em que estavam embutidas na
pesquisa principal. Os tópicos: 1 –
Garantia do Direito: acesso, permanência
e qualidade; 2 – O Pedagógico; 3 – A
infraestrutura; e 4 – Problemas vinculados
a corrupção e policial. Os três últimos
tópicos apesar de vinculados a questão da
exigibilidade
do direito possuem
especificidades
desnecessárias
ao
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propósito deste texto.
A observação recai sobre a Garantia do
Direito e a exigibilidade via Ministério
Público (MP) de ações governamentais
para sanar problemas diversos relativos à
educação infantil. Assim, o Ministério
Público torna-se um dos instrumentos da
sociedade na luta pela execução e
cumprimento de garantias legais e no
aprofundamento e alinhamento das áreas
de Educação e Justiça. Desta forma, pode
auxiliar na concretude da garantia do
direito de toda criança e jovem brasileiros
a uma educação de qualidade. O debate
entre os diversos setores, entre os
profissionais da educação, pesquisadores e
membros da Justiça potencializa o
conhecimento, amplia os argumentos e
ampara decisões levando em conta as
especificidades da educação e os diferentes
contextos das diferentes regiões do país
(MPU, 1993).
A forma como são tornadas públicas estas
ações do MP, causa interesse, pois através
delas a sociedade tem acesso e
compreensão sobre uma das maneiras de
se lutar por um direito estabelecido em
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Lei. Essas ações, presentes em um
noticiário tão diverso e, inseridas nos
canais midiáticos, tiram da sombra formas
cidadãs de agir dentro do Estado
Democrático de Direito. Bem como, traz
à baila esses mesmos direitos e os casos
corriqueiros de negação que são
evidenciados e, facilmente identificados,
com as realidades diversas encontradas
pela população no Brasil.
Cury (2002, p. 259) pondera sobre o
significado de declarar um direito, colocálo como ponto prioritário das políticas
sociais. Mais ainda, é assegurá-lo e
implementá-lo pela via do Estado,
especialmente no Brasil, onde somente
camadas privilegiadas historicamente
possuem acesso a este bem social.
Declarar, segundo Cury, é retirar do
esquecimento, e cobrar quando o direito
não é respeitado. Portanto, a forma como
se difunde é de extrema importância.
As notícias foram selecionadas por tópicos
e a maior ocorrência, no que tange a
“garantia do direito” refere-se às vagas em
Creches/CMEI/Pré-Escolas.
Selecionamos

reportagens,

abreviadas

para este espaço, sobre o tema em várias
regiões do país, onde a sociedade, de
forma coletiva, instrumentalizada pelo
MP, cobra do poder executivo nas três
esferas (União, estados e municípios) a
efetivação do direito.
A primeira retrata a situação de São Paulo,
onde o jornal “Estadão.com”, de 04 de
dezembro de 2014, trouxe reportagem
sobre a “fila” em creches e Pré-Escolas, no
mês de novembro, com 187.535 crianças
de até três anos (SP possui instrumento de
informatização da “fila”). No início de
2014 a demanda era de pouco mais de 90
mil esperando matrícula e dobrou no
mesmo ano. A reportagem traz a exigência
fixada pela Justiça, cobrando um número
de 150 mil vagas a serem criadas até 2016
(Estadão.com, 04 de dezembro de 2014).
Outra reportagem da Folha de São Paulo
(16 de outubro de 2014) aponta uma
cobrança, através de uma ação do
Ministério Público, sobre a Prefeitura de
Barretos-SP,
a
respeito
do
descumprimento de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) voltado a
eliminação do déficit de vagas na educação
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infantil.
No Paraná, às condições são semelhantes,
e há um distanciamento da realidade em
relação às metas do Plano Nacional de
Educação. Sendo que, com as inclusões
previstas pela Emenda Constitucional
59/2009, o desafio legal passou a ser cada
vez maior tendo em vista a ampliação da
faixa etária. A realidade paranaense é
retratada pela matéria do Jornal Gazeta do
Povo, de 03 de setembro de 2014, e o foco
principal da reportagem refere-se às
estratégias
utilizadas
por
alguns
municípios para maquiar a realidade,
reduzindo o período integral, para dobrar
as vagas e, em outro caso, deixando de
ofertar novas matrículas para crianças de 0
a 3 anos, faixa que era atendida
anteriormente.
Estas estratégias governamentais são
inconstitucionais e maquiam a realidade,
sendo motivos de reclamações diversas e
de ações judiciais, pois a via jurídica acaba
por se tornar última instância de busca
pelo cidadão do direito determinado pela
Constituição Federal.
Na divisão de responsabilidades delineada
43 | Vol. VIII – nº 06

pelo incipiente pacto federativo, e na
previsão constitucional a educação infantil
cabe aos municípios. Nas metas previstas
pelo Plano Nacional de Educação (PNE
2014-2024), em 2016, toda criança com
mais de quatro anos deveria ter vaga
assegurada e metade das crianças menores
de 3 anos até 2024 deverão estar
matriculadas em instituições de ensino.
Em Curitiba, a Justiça determinou a
ampliação de vagas na educação infantil,
como consta da reportagem do Jornal
Gazeta do Povo, de 03 de setembro de
2014. A determinação também foi
motivada por uma ação do Ministério
Público e previa multa no caso de não
cumprimento. A Prefeitura recorreu da
ação alegando possuir um plano de
expansão de oferta de vagas e dificuldade
orçamentária. Também alega a questão do
georeferenciamento,
dificultando
a
aquisição de espaço/terreno para
construção de novas instituições onde a
demanda da população é maior.
Em Foz do Iguaçú, a utilização de escolas
para a educação infantil e para o ensino
fundamental em compartilhamento de
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espaço
trazia
outros
problemas
pedagógicos e sociais, tendo em vista a
necessidade de atendimento em período
integral em função do trabalho dos pais. O
déficit no estado do Paraná também é
trazido pela reportagem apontando que o
levantamento do MP indicava em 2012
um déficit de 72% na faixa etária de 0 a 3
anos e de 30% para crianças de 4 e 5 anos.
No Rio Grande do Sul, com 348
municípios, somente um terço deles
consegue garantir pré-escola para as
crianças, até 2016 a demanda seria de 87
mil vagas. Segundo o Tribunal de Contas
do Estado, considerando crianças de 0 a 3
anos o número sobe para 215 mil vagas,
conforme publicação do Jornal Zero Hora
(RS), do dia 24 de abril de 2014.
O principal problema alegado pelos
municípios relaciona-se a falta de recursos
orçamentários. Além da construção da
estrutura física e custos com manutenção,
a contratação de professores é outro
problema, pois os gastos com as folhas de
pagamento de pessoal são condicionados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF,
2000).

Diante da exigência posta pela
Constituição Federal e pela Lei do Plano
Nacional de Educação, alguns municípios
gaúchos possuem estratégias para zerar a
fila de espera por creches. O exemplo
citado na reportagem é da cidade de IvotiRS, no Vale dos Sinos, que zerou a fila,
investindo 31% da arrecadação na área e
valorizando a formação continuada dos
professores.
Em outra reportagem, o Portal IG, 24 de
junho de 2014, aponta outros municípios
brasileiros, exceções, que priorizaram a
garantia do direito a educação infantil.
Cidades onde gestores municipais “batem
de porta em porta” atrás de crianças fora
da escola, um mecanismo conhecido
como busca ativa, combatendo a exclusão
que recaí, quase sempre, sobre as
comunidades pobres.
Estes municípios apontam caminhos, mas
as diferentes “realidades” não permitem
importar modelos. Porém torna-se
possível trocar experiências e, dentro de
cada espaço, buscar soluções para a
garantia do direito a educação básica.
A Constituição de 1988 (EC 59/2009) é o
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amparo principal, por permitir a
regulamentação do direito em outras leis
subsequentes, como é o caso Lei
8.069/90, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Lei 9394/96, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e, mais recentemente, da Lei 13.005/2014,
o Plano Nacional de Educação. O PNE
(2014-2024) modifica, amplia, especifica
os direitos, dando trato a questões onde as
tensões foram e são maiores. Fato é que,
amparados pela legislação, os brasileiros
passaram a fazer cobranças maiores a seus
governantes nas três esferas.
Evaldo Vieira (2001) dialoga com a Lei
maior do Brasil, como espaço de disputa e
de tensão. Evoca os princípios
constitucionais e os direitos que, na
prática, para a maioria da população
brasileira, não foram efetivados com vigor.
Mas pelo fato de estarem ali, já
caracterizam uma defesa no estado
democrático.
No que tange ao Direito Educacional
Vieira afirma que,
na

condição
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de

direito

especializado, envolve definições,
princípios,
comparações
com
outros
sistemas,
legislação,
jurisprudência, levando em conta as
relações jurídicas geradas na
atividade educativa e tendo por
objetivo proporcionar a educação a
todos (cf. Boaventura, 1996;
Ranieri, 2000). No que diz respeito
à educação, o direito público
subjetivo expressasse na faculdade
de exigir, proveniente de relação
jurídico-administrativa. Pelo direito
público subjetivo, o indivíduo tem a
possibilidade
de
exigir
da
administração
pública
o
cumprimento
de
prestações
educacionais, asseguradas por
norma jurídica. Além disso, pelo
poder regulamentar, os órgãos do
Poder Executivo possuem a
capacidade de editar regulamentos,
ou seja, editar regras ou normas,
mas tal capacidade não se desliga da
lei, não é exercida contra ela, e sim
dentro da lei, que a limita e a
condiciona (2001, p. 27).

Esta condição evocada por Vieira (2001),
a “possibilidade de exigir” traz para um
patamar que depende menos das
concessões governamentais, de “favores”,
de “populismos locais baratos” que
negociam com as populações mais pobres
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como se fossem doações. Na mesma
direção Cury (2002) salienta a luta para se
chegar a algum avanço.
É por essas razões que a
importância da lei não é identificada
e
reconhecida
como
um
instrumento linear ou mecânico de
realização de direitos sociais. Ela
acompanha o desenvolvimento
contextuado da cidadania em todos
os países. A sua importância nasce
do caráter contraditório que a
acompanha: nela reside uma
dimensão de luta. Luta por
inscrições mais democráticas, por
efetivações mais realistas, contra
descaracterizações mutiladoras, por
sonhos de justiça. Todo o avanço da
educação escolar além do ensino
primário foi fruto de lutas
conduzidas por uma concepção
democrática da sociedade em que se
postula ou a igualdade de
oportunidades ou mesmo a
igualdade de condições sociais
(CURY, 2002, p. 247).

Não se pode esquecer o histórico processo
de negação dos direitos no Brasil, dos mais
400 anos de escravidão, dos anos de
interrupção de processos democráticos.
Nossa história no que se refere aos direitos

sociais, políticos e econômicos é bem
curta, mas a luta é simbólica.
A tensão sobre o Estado para garantir
acesso, permanência e qualidade na
educação, especialmente para a classe
trabalhadora e seus filhos é atual, é disputa
posta. Não há como descansar sobre as
garantias da Lei, mas utilizar os
instrumentos possíveis para ocupar
espaço, oportunizar condições mínimas e
maximizá-las todos os dias, em todos os
lugares. Para tanto, o Ministério Público e
a mídia são instrumentos dessa luta.
O Brasil no processo de construção de sua
democracia política, econômica e social
alterou nos últimos 30 anos todo seu
arcabouço jurídico, e ainda não se tornou
uma democracia consolidada. As lutas dos
anos 1980/90, especialmente aquelas
vinculadas aos profissionais da educação,
sindicatos
e
movimentos
sociais
fomentaram uma busca pela garantia de
um direito, negado durante séculos, a
maioria da população brasileira, o direito à
educação. Entrar na escola, nela
permanecer e aprender sobre o
conhecimento historicamente produzido
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pela humanidade não fazia e não faz parte
da realidade cotidiana no país.

sociedade, na cobrança pela efetivação de
políticas públicas voltadas a área.

Este quadro vem lentamente mudando e
ganha reforço com cada passo dado pela
sociedade brasileira no sentido de efetivar
esta questão humana fundamental. Assim,
o Plano Nacional de Educação e suas
metas (PNE 2014-2024), a destinação de
um volume maior de recursos
orçamentários, a ampliação da faixa etária
obrigatória de atendimento público
educacional, são conquistas da classe
trabalhadora ocorridas nas últimas
décadas e que, correm grande risco diante
do avanço recente de uma perspectiva
conservadora (2016/18).

Não se trata de buscar a judicialização
como espaço único, mas como alternativa
de responsabilização dos governos na
concretização do que é determinado
legalmente. As intervenções do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos
Conselhos Tutelares nas questões
educacionais são de extrema importância,
pois reduzem a possibilidade de negação
do direito e de desvios de conduta. Outro
aspecto importante, é que, essas
intervenções, podem dissuadir gestores
públicos e privados dos “erros” e “mal
feitos” historicamente cometidos no país.

Considerações Finais

Neste espaço, buscou-se trazer à tona uma
noção sobre instrumentos e espaços
utilizados pela sociedade brasileira na
garantia do direito à educação infantil.
Tratou-se sobre a ação da mídia
jornalística, que publiciza o Ministério
Público como um dos agentes da
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Das alternativas de luta da sociedade
brasileira na exigência da garantia do
direito à educação caminhamos com a
pressão da sociedade, com atuação política
ou através de instituições, com
participação popular nos fóruns diversos,
no acompanhamento da gestão pública
com mecanismos políticos, democráticos,
administrativos e jurídicos. Para tanto, se
faz necessário dar conhecimento aos pais,
professores e a sociedade de uma maneira
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geral das variadas formas de atuação e
cobrança.
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A FEMINILIDADE: UMA CONSTRUÇÃO
DO SER MULHER
A COLUNA INCONTROS RECEBE NESTA SEMANA, A CONTRIBUIÇÃO DE GUILHERME SILVA DOS
PASSOS E ANA SUY SESARINO KUSS, SOBRE UM TEMA DEBATIDO EM VÁRIAS ÁREAS DO
CONHECIMENTO, QUE É O DA FEMINILIDADE E A CONSTRUÇÃO DO SER MULHER, MAS O
ENFOQUE DOS AUTORES AQUI É APROFUNDADO ATRAVÉS DA PSICANÁLISE.

Guilherme Silva dos Passos11
Ana Suy Sesarino Kuss12

A humanidade, assim como a psicanálise
no decorrer da sua existência, demonstra
ter um grande interesse no universo
feminino. Como consequência desse
interesse, surgiram muitos estudos
científicos sobre a mulher, em diferentes
campos de estudos. A psicanálise discute e
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estuda, desde sua origem até os dias de
hoje, o tema da feminilidade. É, então,
através da psicanálise, que este artigo
pretende nos levar a entender algumas
peculiaridades
que
ocorrem
no
desenvolvimento de uma menina e suas
implicações na passagem pelo complexo
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de édipo.
Com base na leitura de alguns textos de
Freud, tomando em especial três deles,
Sexualidade
Feminina
(1931),
Feminilidade (1933) e o Tabu da
Virgindade (1918), foi possível notar fatos
interessantes que ajudam a entender a
constituição da feminilidade. Um dos fatos
mais importantes que se fez notar nessa
construção, é a enorme importância que
tem para uma menina a relação entre mãe
e filha, sobre a qual discorreremos aqui.
Inicialmente, Freud tentou entender a
feminilidade em paralelo à masculinidade,
atribuindo uma equivalência da passagem
da menina à passagem do menino pelo
complexo de édipo. Entretanto, em certo
ponto do desenvolvimento de sua teoria,
Freud anuncia uma diferença radical entre
o modo feminino e o modo masculino de
passar pelos tempos edípicos. No texto
“Sexualidade feminina” (1931/96) ele
anuncia que a menina, diferentemente do
menino, passa por um tempo anterior à
sua entrada no complexo de édipo, tempo
este, onde, tal como o menino, ela toma a
mãe como objeto. Assim, a entrada da

menina no édipo (diferentemente da do
menino, que se dá ao tomar a mãe como
objeto) implica em um movimento duplo:
no abandono da mãe enquanto objeto e na
tomada do pai como tal.
Assim, nesse artigo, Freud relata sobre a
dificuldade da menina em abandonar e
trocar o seu objeto original (que, no caso,
seria trocar a mãe pelo pai), dificuldade.
esta que está vinculada com o abandono
de sua principal zona genital, o clitóris, por
uma nova zona, que seria a vagina. É
importante destacar que, para a menina,
esse primeiro objeto de amor, que é a mãe,
vem de uma relação pré-edipica. Neste
mesmo texto, Freud (1931/1936) discorre
sobre a possibilidade do imenso apego
posterior que uma menina terá com o pai,
poder vir a ser herança de uma relação
anterior com a mãe.
Segundo Freud (1931/1936), o complexo
de castração para a mulher, muitas vezes,
gera um sentimento de inferioridade em
relação ao homem, que leva a garota a se
posicionar de três maneiras possíveis:
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...a
menina,
assustada
pela
comparação com os meninos,
cresce insatisfeita com seu clitóris,
abandona sua atividade fálica e, com
ela, sua sexualidade em geral, bem
como
boa
parte
de
sua
masculinidade em outros campos.
(FREUD, 1931/1996, p.141)



à esperança de conseguir um pênis
em alguma ocasião. Essa esperança
se torna o objetivo de sua vida e a
fantasia de ser um homem, apesar
de tudo, freqüentemente persiste
como fator formativo por longos
períodos. Esse ‘complexo de
masculinidade’ nas mulheres pode
também resultar numa escolha de
objeto homossexual manifesta.
(FREUD, 1931/1996, p.141)

Na primeira saída há uma inibição da
sexualidade, causada por uma revolta
geral com a sua sexualidade, devido à
insatisfação da menina em relação ao
seu clitóris, que é entendido por ela
como um pequeno pênis. Assim,
abandona a fase fálica, prejudicando a
sua sexualidade. Nas palavras de
Freud (1931):

Já na segunda saída, a menina, ao se
deparar com a castração do falo, cria
a esperança de um dia ter um falo.
Sustenta-se pela fantasia de ser um
homem um dia. Como Freud (1931)
cita:
...a segunda linha a leva a se aferrar
com
desafiadora
autoafirmatividade à sua masculinidade
ameaçada.
Até
uma
idade
inacreditavelmente tardia, aferra-se
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A terceira saída acontece quando a
menina consegue fazer a troca de
objeto, tomando o pai como objeto, o
que Freud considera como uma
atitude feminina normal. Sobre isso,
diz Freud (1931):
...só se seu desenvolvimento seguir
o terceiro caminho, muito indireto,
ela atingirá a atitude feminina
normal final, em que toma o pai
como objeto, encontrando assim o
caminho para a forma feminina do
complexo de Édipo. (FREUD,
1931/1996, p.141)

Freud (1933), após toda sua construção
teórica a respeito da feminilidade, coloca a
maternidade como uma possível saída
edípica para a mulher, consequência da
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tomada do pai como objeto. Pode-se
entender a maternidade como uma saída
para a feminilidade na medida em que seria
uma forma da mulher restabelecer seu
narcisismo, abalado diante da falta fálica
que a feminilidade lhe causou,
diferentemente do menino, que tampona
essa falta através da identificação fálica que
ele faz através do “ter” um pênis.
Nos tempos de Freud, em que as mulheres
passeavam pouco pela cultura, a
maternidade seria, talvez, a única saída a
ser pensada. Entretanto, com os avanços
dos lugares e espaços que as mulheres
ocupam na cultura, podemos entender que
nos dias de hoje há outras saídas que as
mulheres encontram para a feminilidade.
O trabalho e o reconhecimento social, por
exemplo, podem ser pensados como
substitutos fálicos.
Entretanto,
apesar
de
conseguir
conquistar reconhecimento social e/ou
mesmo a maternidade, isso não resolve
toda a questão da feminilidade. Há, na
mulher, algo que a torna misteriosa,
incompreensível, “o continente negro”
como descreve Freud (1926/1988, p. 242).

Sobre isso, o enigma da feminilidade, que
comumente se apresenta como queixa no
discurso de algumas mulheres, Freud
(1931) relacionava ao obscuro, como algo
que ele mesmo não conseguia dizer sobre
uma mulher. Norteada pelos estudos de
Freud sobre a feminilidade, Valdivia
(1997) descreve que em uma mulher
sempre há “algo de verdadeiro e falso, luz
e sombra, escuridão e rutilância”
(VALDIVIA 1997, p.27).
Lacan (1973) cunha ao feminino o
conceito de não-todo, que implica a
mulher a algo de ordem indizível, a algo
que não pode ser dito. Segundo Lacan
(1973), é um gozo a mais, presente nas
mulheres, que ele nomeia de gozo místico
ou gozo feminino, o que lhes dá um ar
enigmático. É preciso destacar que
quando Lacan diz desse gozo a mais, ele
diz de um gozo do sujeito feminino
enquanto modo de gozar, e não enquanto
sujeito da anatomia, por isso o gozo
feminino pode ser atribuído tanto a
algumas mulheres quanto a alguns
homens. Aliás, desde Freud, sabemos que
ser menino ou ser menina é a
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consequência de uma posição em relação
à castração, e não algo que seja
determinado pela biologia do corpo.

como ideal, pois Lacan (1974-1975)
descreve que o que não existe, é um
conjunto que faça a mulher se identificar.

Se, por um lado, os sujeitos masculinos se
identificam como aqueles que têm o falo,
e por esse atributo fazem conjunto, por
outro lado, os sujeitos femininos não
encontram uma identificação que dê conta
de seu ser, apresentando impasses para a
formação de um grupo homogêneo.

Para que fique claro, Freud (1925) pontua
que, ao se diferenciar frente ao corpo de
um menino, a menina vai se sentir
frustrada,
sem
algo
para
se
referenciar/identificar-se. Miller (2010),
também, atribui e essa fase (castração), o
fato das mulheres terem uma maior
intimidade com o Real (inconsciente/
ilimitado). Assim, Miller (2010) atribui ao
sujeito feminino, uma castração de
origem, que teria vindo de um tempo préedípico, em termos freudianos.

As mulheres são únicas e só podem
ser contadas uma a uma. Não há
mulher “artigo definido” para
designar o universal, pois não há
nela um significante que lhe seja
específico (VALDIVIA,1997, p.23)

Ainda para a autora, não há algo que
referencie ou identifique o feminino, que
possa apresentá-lo como um conjunto
fechado. Com isso, há uma singularidade
especificamente feminina - por isso, as
mulheres, ou melhor dizendo, os sujeitos
femininos, só podem ser contados no um
a um. Lacan (1972) explica essa
singularidade feminina dizendo que “A
Mulher não existe” (p.109), e seria o fato
de não existir que se dá a sua existência
53 | Vol. VIII – nº 06

Portanto, o feminino coloca-se no lugar
daquele que não tem algo, que se vê
faltante, e simboliza essa falta, tão
primitiva, como uma falta fálica. Mas,
Lacan nos alerta, ao dizer “não é porque
ela é não-toda na função fálica que ela
deixa de estar nela de todo”. (LACAN,
1972, p.100). Com isso Lacan (1972),
mostra que o feminino está para além do
gozo fálico, mas regido pelo mesmo.
Lacan (1972) ao dizer da inexistência da
mulher, compreende que a feminilidade se
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relaciona com a falta de um significante
que a represente, que lhe dê o lugar de
mulher. Miller (1988), ao falar sobre a
possibilidade de pensar que a mulher
possui um lugar - mesmo não existindo
como significante num vazio - discorre
sobre o os semblantes, como algo que lhe
auxiliará na busca para ser “toda”.
Zalcberg (2012) descreve que uma mulher,
ao buscar identificar-se a um significante
que lhe dê consistência em termos de
sexualidade, (significante esse que não
existe), ao invés de se encontrar, irá se
tornar dual, se deparando com o que não
há, com um vazio, que pode vir a devastála. Por não existir um modelo único para
se basear, uma mulher irá se tornar Outra,
ou Outras, a partir dela mesma.
Alguns fatores podem levar a mulher à
devastação, um desses, é a demanda de
amor que uma mulher pode vir a cobrar de
seu parceiro no amor. Lacan (1975)
descreve que uma mulher para um homem
é um sintoma, porém, o homem para a
mulher é pior do que um sintoma, é uma
devastação para a mesma - atribuindo a
devastação ao modo de amar de uma

mulher. Zalcberg (2013) acentua que essa
devastação ocorre, pois a mulher, na
relação com o homem, espera ser amada e
desejada por aquilo que não é, buscando
ocupar lugar do falo, na intenção de ser
causa do desejo de seu amante. É então,
enquanto aquilo que Lacan descreve como
“inexistência
da
relação
sexual
propriamente dita” (LACAN, 1972-1973,
p. 94), que pode-se dizer que tanto o
homem quanto a mulher não se
relacionam entre si, mas sim, através do
falo.
Há então uma forma de o homem
lidar com essa questão da não
existência da relação sexual e uma
forma de a mulher lidar com ela.
Entre essas formas diferentes, há a
considerar o que um parceiro exige
do outro. O homem, em sua forma
fetichista de amar, faz da mulher um
objeto fetiche, um objeto a, causa
do seu desejo, enquanto a mulher,
em sua forma erotomaníaca de
amar, faz do homem um Outro que
fala, que lhe fala. (ZALCBERG,
2013. p. 472)

Zalcberg (2003) descreve que homens e
mulheres se posicionam de maneiras
diferentes diante do amor. O homem se
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relaciona sexualmente com a amada pela
imagem dela, pelo recorte que tem de uma
mulher, inconscientemente colocando a
mesma como seu objeto fetiche. Já a
mulher, busca no homem, aquele que fale
dela, na intenção de encontrar no corpo
do homem o significante de seu desejo.
Descreve Lacan (1972/2001), que a
relação entre mãe e filha, onde a menina
espera da mãe a transmissão de um
significante da feminilidade, pode se
tornar devastadora, quando a mãe se
mostra impossibilitada de transmitir a
chave que falta para a menina se sentir
completa. Lacan (1972) nos diz sobre uma
relação de devastação da menina com a
mãe, que se promove por uma frustração
da filha, ao esperar da mãe o que é
impossível de ser transferido, atribuindo à
mãe não ter passado para ela o que falta
para poder se sentir completa.
A construção teórica feita até aqui,
permite-nos entender que isso que se
apresenta como falta na feminilidade, está
ligado à relação da menina com a mãe no
pré-édipo. Zalcberg (2003) descreve o
quão difícil é para uma menina separar-se
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da mãe no pré-édipo e que as dificuldades
nessa separação podem direcioná-la, de
alguma maneira, para a devastação,
dificultando o processo de construção da
feminilidade de uma mulher.
O impasse na construção a feminilidade é
que esse deslocamento da menina, da mãe
para o pai, nunca se faz por completo.
Mesmo que a intervenção do pai seja
importante para a construção da menina
como sujeito, essa função paterna não
fornece o que a menina busca como uma
identificação feminina, esta identificação
terá de ser percorrida em sua relação com
sua mãe e consigo mesma.
É nessa relação pré-edípica com a mãe, da
qual a menina nunca chega a sair
completamente, que Zalcberg (2003) nos
aponta que há algo - um resto não
elaborado. Este, só se faz existente pela
presença
do significante
paterno
(castração) e pelo modo e como a menina
vivencia isso. Na menina existe uma
nostalgia em relação à mãe, o que nos faz
pensar que esse corte simbólico
introduzido pelo pai, deixa um resto
daquela que se apresenta como mãe,
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fazendo com que a mulher fique ainda
intimamente conectada a essa mãe.
Assim, a menina deve endereçar ao pai
uma saída que a liberte de sua relação
exclusiva com a mãe. A função do pai tem
uma participação importante nesta relação
entre mãe e filha, pois caberá a tornar essa
relação possível. Sem a mediação do pai,
enquanto função, a menina fica condenada
à mãe.

construção da feminilidade, é disso que se
trata, disso que escapa, por não se
sustentar apenas pela identificação fálica,
em termos freudianos – e pelo gozo fálico,
em termos lacanianos. É por meio daquilo
que lhe escapa, então, que uma mulher só
pode encontrar como possível saída, a
construção singular do que é ser uma
mulher, na possibilidade de tornar-se
única – para si mesma.

Winnicott (1988) descreve que a
feminilidade de uma mulher passa pela
existência de duas outras: da sua mãe e da
mãe de sua própria mãe. Evidencia, assim,
como se mostra importante a relação de
uma menina com sua mãe para se
construir enquanto uma mulher e também
enquanto mãe.
Conclui-se que, no decorrer desse estudo,
foi possível entender que a construção da
feminilidade de uma mulher só pode ser
pensada a partir da relação pré-edipiana de
uma menina com sua mãe, e que há algo
dessa mãe, que não se desvincula da
menina-mulher, um resto não elaborado
que marca um sentimento nostálgico dessa
relação que se manterá presente. Na
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MASSACRES
A MANCHETE AFIRMANDO QUE UM SEM-TETO (DESARMADO) TINHA PRATICAMENTE
ESQUARTEJADO UM POLICIAL (DO BATALHÃO DE CHOQUE) FOI MEU PRIMEIRO CONTATO COM
O BETO. SORTE MINHA NÃO TER PARADO NELA. SÓ ASSIM PUDE CONHECER UM POUCO A
ODISSEIA QUE LEVOU O HOMEM AO SEU DIA DE CHACRETE DO DATENA. E, INFELIZMENTE, A
UM LUGAR CHAMADO CARANDIRU.

Fábio Flora13

O sonho de Reginaldo era morrer na sua
Maranguape. Pelo menos era o que dizia.
Talvez se a fome não fosse um de seus
parentes mais desavexados, daqueles que
aparecem sempre na hora da refeição, o
cabra dissesse que o sonho dele era viver
na sua Maranguape. Mas para quem tinha
quase nada – morrer já estava bom.
Às vezes, quando o sol ardia de esfumaçar
sonho em nuvem, Luiz aventava uma fuga
para o sul. Mas o vento logo se tornava
brisa. Era só ele se lembrar do conterrâneo
mais famoso, o professor Raimundo;
mesmo com gravata, diploma e televisão,
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acabava a aula desfazendo do próprio
ordenado: e o salário, ó.
Que chance então tinha um João que mal
chegava à segunda letra do sobrenome?
Um dia, porém, a fome apertou demais o
nó que ele cultivava na garganta. Ah, se as
batatas crescessem como aquele nó! Chico
pediu licença ao professor, desligou a tevê,
botou a família numa trouxa e rumou na
esperança. Avisou ao vizinho que fizesse o
mesmo, antes que cercassem o sertão com
um muro, e ele não pudesse mais sair de
lá.
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Não falta doutor por aí achando que uma
parede vai impedir a cozinha de achar a
sala. Impede nada. Continua todo mundo
sob o mesmo teto.
Antônio e os seus não ficaram mais que
uma semana enfeando a ponte – o pedaço
de concreto mais bem protegido da
capital, depois do palácio do governador.
Uma fulana indicada por um compadre os
apresentou à sua casa nova: um barraco no
meio de um matagal onde, anos atrás,
funcionara uma fábrica de piscinas de
fibra.
Aluguel adiantado.
Adiantando a história também: era
madrugada ainda quando a polícia surgiu
para desocupar o terreno da antiga fábrica,
em cumprimento a um mandado de
reintegração de posse. Não sobrou casa
em pé, mas sobrou para o Zé, preso por
tentativa de homicídio. Com os quatro
dentes que lhe restavam, por uma lasca
não arrancou o nariz inteiro do soldado
que conduzira, coercitivamente, sua
mulher até o chão.
A manchete afirmando que um sem-teto

(desarmado)
tinha
praticamente
esquartejado um policial (do batalhão de
choque) foi meu primeiro contato com o
Beto. Sorte minha não ter parado nela. Só
assim pude conhecer um pouco a odisseia
que levou o homem ao seu dia de chacrete
do Datena. E, infelizmente, a um lugar
chamado Carandiru.
Dado o título desta semifábula, não é
difícil imaginar o resto. O sujeito que tanto
sonhou virar pó na cidade natal virou
estatística, um dos fins mais indignos para
qualquer ser humano. Geraldo não havia
sido julgado e, ainda assim, foi condenado
a uma pena não prevista na lei. Acabou
como um dos cento e onze detentos
mortos em meia hora, a maioria com tiros
na cabeça e no pescoço, na chacina que,
segundo a mais recente decisão da justiça
(sic), não existiu.
E, como a ironia não tem limites, quem
esmiuçou o noticiário na última semana
descobriu que aquele mesmo terreno, o da
antiga fábrica de piscinas de fibra, voltou a
ser invadido: agora por um senador de
cabelos e passado grisalhos, que o
incorporou ilegalmente à área de seu
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shopping center, a fim de ampliar o
estacionamento.
Só que, desta vez, não há previsão de uma
nova reintegração de posse, nem policiais
de prontidão para reestabelecer a ordem.
Há apenas uma nota no rodapé do jornal.
P.S.: Texto originalmente escrito em
setembro de 2016, mas ainda e
infelizmente atual.

61 | Vol. VIII – nº 06

29-08-2017
VERSÃO WEB

REVISTA CONTEMPORARTES | 62

COLUNA
INCONTROS

O ENVELHECIMENTO FEMININO, PELO
“OLHAR DE NEUZA”….
“A JUVENTUDE É A MOEDA DE TROCA DA MULHER. NA MENOPAUSA, A MULHER PERDE O
VALOR SOCIAL E O VALOR HUMANO. É O MOMENTO EM QUE PRECISA VESTIR A FANTASIA DE
‘TITIA’ OU ‘VOVÓ’, UM PAPEL ASSEXUADO E SE CONTENTAR COM AS SOBRAS SOCIAIS”
(GUIDO VIARO).

Izabel Liviski14

A peça O Olhar de Neuza, vencedora do
prêmio paranaense “Troféu Gralha Azul”
(2013) nas categorias de melhor
espetáculo, melhor atriz, direção e texto,
será encenada em cinco cidades
paranaenses: Lapa, Castro, Paranavaí, Pato
Branco e Francisco Beltrão. A turnê teve
início em agosto, na Lapa e chega agora
em Castro*, percorrendo as outras cidades
do interior do Paraná.
A iniciativa é da Tecer Teatro, de Curitiba
e foi viabilizada com incentivo da Copel e
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da Havan por meio do PROFICE
(Programa Estadual de Fomento e
Incentivo à Cultura), da Secretaria
Estadual de Cultura do Paraná.
Inspirada no livro A Mulher Que Cai, do
escritor curitibano Guido Viaro (neto do
pintor), a peça narra a história de uma
mulher de meia-idade que atravessa, em
crise, a fase da menopausa. A professora
aposentada vivida pela atriz Fabiana
Ferreira ao refletir sobre sua existência e
suas angústias expõe os conflitos
psicológicos, sociais e físicos do universo
da mulher madura. O espetáculo trata de
apenas um dia na vida de Neuza, que
poderia ser igual a tantos outros, não fosse
sua disposição de torná-lo uma nova
etapa.
“A peça não aborda apenas a menopausa.
Menopausa é mero detalhe para uma
mulher que chega a maturidade e coloca
em questão sua própria vida e suas dores.
O questionamento principal de Neuza está
muito além dos calorões sentidos pelo seu
corpo, está em viver e questionar”, explica
Fabiana.

O Olhar de Neuza expõe uma ferida
social: que sentido a mulher tem para a
sociedade depois do ápice da maturidade?
Desde a sua estreia em 2013, O Olhar de
Neuza, realizou mais de 50 apresentações
em Curitiba e em outras cidades
brasileiras. “O tema é profundo,
existencialista, mas a comunicação com o
público é fácil.
Trata-se de um espetáculo de gênero, mas
o tema, na verdade, é universal uma vez
que expõe os conflitos de quem chega à
meia idade e fatalmente revê sua vida,
provocando no espectador, ora uma
identificação, um espelhamento, ora a
reflexão da importância das escolhas que
fazemos durante nossa trajetória”,
comenta a atriz.
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Tecer Teatro

Após cada apresentação, haverá um bate
papo sobre o trabalho e o conteúdo
abordado na peça. O projeto prevê
também a realização de encontros com
grupos teatrais de cada cidade para troca
de experiências entre os profissionais da
área e ainda oficinas voltadas para atores
profissionais e amadores.
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O teatro manifestado por forte fisicalidade
tem sido característica do trabalho da
Tecer Teatro que iniciou suas atividades
em 2004 com o objetivo de fomentar,
focar, aprofundar e ampliar a investigação
cênica do teatro e da dança, bem como da
linguagem audiovisual. Tais áreas culturais
fazem parte dos vinte e sete anos de
carreira de sua fundadora, Fabiana
Ferreira, também sócia fundadora da Cia
do Abração, empresa parceira por dez
anos.
A Tecer tem como foco proporcionar um
espaço
de
aprofundamento
de
dramaturgias para realizar produções
artísticas de experiências inovadoras, com
temas que versem pelos interesses
contemporâneos, de forma a contribuir
para o enriquecimento cultural da
comunidade da qual faz parte. Os
trabalhos
desenvolvidos
buscam
compartilhar a fusão de linguagens,
agregando artistas de diferentes áreas.
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*As apresentações em Castro serão nos
dias 01/09 (apresentações fechadas às
9h30 e às 16h) e 02/09 (apresentação
aberta às 20h), no Teatro Bento
Mossorunga. Endereço: Praça Manoel
Ribas, 43 – Centro. Entrada Gratuita.

Cantora: Mariá Sallum,
Cenotécnico e Operador de Luz: Frank Sousa;
Operador Som: Paulo de Tarso ou Tiago
Constante.
Realização:
Tecer Teatro – Arte, Educação e Cultura.
https://www.tecerteatro.com/
http://oolhardeneuza.blogspot.com.br/

Contatos:
Assessoria de Imprensa
Glaucia Domingos
41 99909 7837
glauciadomingos@hotmail.com

FOTOS:
Ivana Lima| Lina Sumizono| Isabelle Neri
FICHA TÉCNICA:
Direção: Cristine Conde e Fabiana Ferreira;
Texto: Criação Colaborativa; Elenco: Fabiana
Ferreira;
Coreografia: Wal Mayans;
Iluminação: Anry Aider;
Cenografia: Criação Colaborativa;
Figurinos: Cristine Conde;
Composição Musical: Tiago Constante;

Produção Executiva
Fabiana Ferreira
41 3434 2992 / 99243 0322
tecerteatro@gmail.com
Produção Local nas cidades: Lapa,
Francisco Beltrão, Pato Branco e
Paranavaí
Paolla Cristina (Lola) Flessak
46 99111 9041
lolafleessak@gmail.com
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Produção Local na cidade de Castro
Ana Madureira
41 99701 8006
madureira.ana@gmail.com
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“Projeto realizado com o apoio do
Programa Estadual de Fomento e
Incentivo à Cultura/PROFICE –
Secretaria de Estado da Cultura – governo
do Estado do Paraná”.
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