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O braço armado e drogado da revolução

Por Leandro Costa

As primeiras organizações criminosas

Quando pensamos em crime organizado, é inevitável que nossa imaginação nos conduza à máfia

do sul da Itália, ainda que está não seja a primeira forma conhecida de organização criminosa, é certo que,

tornou-se a mais famosa, seja pela grande influência cultural e política nas áreas de sua atuação ou pela

fama nas obras literárias e cinematográficas. A exposição de tais organismos se tornou latente quando os

imigrantes italianos levaram consigo tal costume para o novo mundo, fazendo dos Estados Unidos da

América  um país  cujas  famílias  ítalo-americanas  envolvidas  com tal  tipo  de  crime,  tivessem grande

notoriedade.

Clássicos do cinema como a trilogia O Poderoso Chefão (The Godfather – 1972, 1974 e 1990), os

Intocáveis (The Untouchables – 1987) e tantos outros, trouxeram às telas grupos que tinham nas sombras

do submundo sua existência. Tal exposição ocorrera após o ápice de tais organizações, posto que, fazê-lo

em época anterior poderia ser algo impossível, pois os tentáculos das chamadas máfias eram realmente

longos.

Já a máfia italiana, a primordial, continuava, e ao que tudo indica continua, atuando e sendo muito

influente em sua terra natal.

O termo  máfia é considerado sinônimo de organização criminosa em muitos lugares do mundo,

por vezes algumas organizações também recebem tal denominação, mesmo tendo características muito

distantes. O conceito estrito de máfia está ligado à Península Itálica, entretanto, pode-se dizer que em

sentido amplo, qualquer que seja a organização o termo será adequado.
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Importante compreender que, via de regra, as organizações criminosas que mais se assemelham às

máfias  são aquelas que possuem um certo crivo no que concerne à  admissão de seus membros,  não

cooptando de forma indistinta indivíduos para as fileiras da organização. Ao menos na ficção, há uma

seleção entre os pretensos membros da máfia, recrutando somente aqueles cuja organização considere

capaz  de  ascender  em seu  organograma ou que  prestem serviços  de  interesse  relevante,  às  párias  é

destinado uma espécie de sala de espera para colaboradores não membros.

É imperiosos abrir um parêntese para falar do nascimento das organizações do sul da Itália, sendo

as mais conhecidas a Cosa Nostra (Ilha da Sicília), Camorra (Nápoles), Ndrangheta (Calábria). A mais

famosa  dela  é,  sem  dúvida  a  primeira,  justamente  por  ter,  na  primeira  metade  do  século  passado,

expandido  seus  negócios  junto  com  imigrantes  para  a  América  do  Norte,  entretanto,  entretanto,

atualmente é a Ndrangheta quem tem maior poder, pois se ramificou para o norte da Itália e, de lá, para

todo o mundo, sendo considerada a maior organização criminosa do ocidente.

A Camorra não é tão seletiva e tem um comportamento muito parecido com organizações latino-

americanas, entretanto, independente dos métodos, todas as organizações têm como principais atividades

o narcotráfico, a extorsão, o contrabando e o tráfico de pessoas.

A Cosa Nostra surgiu essencialmente nas áreas rurais da Ilha da Sicília, e seu nascimento se deve a

alegação de que o Estado negligenciava a região, de forma que era comum a atuação de franceses na

localidade. Os primeiros membros da organização seriam “protetores” dos sicilianos, que eram agraciados

por  seus  concidadão  devido ao  esforço empreendido para rechaçar  os  franceses,  todavia,  os  agrados

tornaram-se uma imposição, fazendo com que os mafiosos exigissem taxas para proteger os indivíduos

dos inimigos e, posteriormente,  deles mesmos. Muito similar com o que ocorre nas comunidades nas

terras brasileiras.

É importante frisar que há uma grande distinção entre a família e a máfia, pois a primeira é ligada

por laços e pode deixar de existir ou abandonar a sua ligação com a organização, como por exemplo uma

família que tem todos os seus membros exterminados ou que nenhum de seus remanescentes pretende

enveredar  pelos  caminhos do crime,  a família  estaria  fora da organização.  Por outro lado, as máfias

existem como instituição  e  a entrada  ou saída de uma família  fará  com que ela  ocupe um lugar  na

organização ou seja substituída. Relatos indicam que a família Corleone, que de fato existe, não guarda

relações com a Cosa Nostra nos dias atuais, entretanto, a organização criminosa continua atuando, logo,

sua existência está ligada a um suporte cultural e político, podendo, como demostra a trilogia ficcional

sobre tal família, migrar de atividade criminosa.

As tríades chinesas, a Yakuza (Japão) e a máfia russa também merecem a atenção do leitor. As

tríades chinesas, que não se adaptaram ao regime comunista fechado, pois buscavam riquezas que não era
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acessíveis naquele país e sofriam grande repressão do regime totalitário, portanto, cresceram na China

continental mas tiveram de se expandir fora daquele país, especialmente em Hong Kong.

Sendo a mais antiga forma de organização criminosa catalogada, as trades derivam de movimento

revolucionário da época da dinastia Ming, mas tal qual as máfias italianas, tornam-se, com o passar dos

anos, grupos ávidos por poder e dinheiro. O nome tríade é dado pelos ingleses, devido ao uso do triângulo

como símbolo de uma destas facções, a “Sociedade das Três Harmonias”.

A Yakuza é a forma mais próxima das máfias italianas, posto que, organiza-se em famílias e, por

isso, pode manter sua existência independentemente da deserção de uma delas.  A máfia russa, termo

genérico  para  organizações  criminosas  do  país  eurasiano,  tem como principais  grupos  a  Bratva  e  a

Organizatsiya, sendo a primeira menos seletiva, que cresceram no sistema dos Gulags, mas se espalharam

durante a Guerra Fria quando a KGB infiltrava agentes nas principais organizações criminosas do mundo,

assim, com o fim do regime soviético, muitos dos agentes mantinham o canal com o submundo de outros

países aberto, o que facilitou a expansão da máfia russa pelo mundo.

Os barões do crime

Antes de tratar das organizações criminosas modernas, é preciso compreender que o solo brasileiro

já era um terreno fértil para que organizações estabelecessem o controle de atividades ilícitas e pudessem

se permear na sociedade, em especial, nas instituições do Estado e outras grandes corporações. Antes das

atuais facções se alastrarem como um câncer em metástase pelas terras do Brasil, já havia por aqui uma

grande máfia funcionando como os moldes do velho mundo.
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Um jogo de azar denominado Jogo do Bicho fez do Rio de Janeiro, ainda quando era capital da

nação, uma terra assolada por organizações criminosas. O jogo surgiu como forma arrecadar fundos para

o Jardim Zoológico da cidade, criado pelo Barão de Drummond em 1892, foi criminalizado em 1895,

espalhando-se pela cidade.

Durante o passar dos anos a exploração do Jogo do Bicho era algo desorganizado, entretanto, a

constante disputa por pontos de aposta fez com que os maiores banqueiros do esquema criminosos se

organizassem  para  lotear  as  áreas  de  exploração.  Surgiu  a  chamada  “cúpula  do  bicho”  que,

posteriormente, cria a Liga Independente das Escolas de Samba.

É  essencial  compreender  a  ramificação  dos  barões  do  bicho  para  perceber  como  tomaram  o

controle de áreas de influência, pois, sua metodologia foi replicada pela guerrilha, permitindo que o crime

se entranhasse no estamento fluminense.

Os barões do crime, conhecidos de forma rasa como bicheiros, assumiram o total  controle das

localidades em que se colocaram como benfeitores, uma vez que, capturaram a consciência do povo de

tais lugares. Usaram um método de permeabilização que respondia em diversos aspectos, tornando-se,

literalmente, cultuados em seus “feudos” modernos.

Os bicheiros fracionaram as regiões e, dentro de sua fatia, focaram sua influência nas regiões mais

pobres, criando uma espécie de vínculo com a comunidade que carecia da presença do poder público,

assim,  impuseram o  medo,  criaram códigos  de  conduta  conforme a  moral  do  líder  local,  sujeitando

cidadão  ao  seu  julgo  e  aplicando  sanções,  ao  passo  que  também  eram  reverenciados  por  seu

assistencialismo e fomento ao lazer. Desde 1930 há relatos de um estreito relacionamento entre as escolas

de samba e os bicheiros, tal relação personificava-se me Natal da Portela, mas foi com as ascensão dos

membros da cúpula do Jogo do Bicho e a criação da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba)

que ocorrerá a simbiose entre as máfias do jogo de azar e as agremiação que cativavam o imaginário

popular.

Os bicheiros passaram a ser considerados nobres repeitados pela sociedade, seja pelo medo ou pela

admiração, conquistaram a lealdade dos moradores das comunidades carentes, as favelas, e o o silêncio de

toda  a  sociedade  fluminense.  Corrompera  tanto  o  poder  estatal  quanto  os  meios  de  comunicação,

passando a frequentar os salões nobres da alta sociedade e receber famosos, empresários e autoridades em

seus camarotes.

O ápice do poder veio com a construção da Apoteose do Samba, sendo a Avenida Marques de

Sapucaí, uma via no centro da capital do Rio de Janeiro, convertida em uma pista de espetáculos, cercada

por arquibancadas e dedicada aos desfiles das agremiações.  O então governador do estado Leonel de
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Moura Brizolla, político revolucionário que tem papel fundamental na expansão do crime organizado no

Rio de Janeiro.

Ao  impor  o  domínio  territorial  pelo  misto  de  admiração  e  respeito,  os  barões  do  crime

conseguiram subjugar considerável parte da população e seu poder político-financeiro foi capaz de aliciar

os agentes culturais, que, movidos pela ganância, vaidade ou gratidão passaram a acolher seus valores e

render-lhes as homenagens, criando assim o culto a personalidade do criminoso de alta estirpe, a famosa

expressão “bandido cascudo”.

Além disso, era preciso corromper as autoridades, mas estas, em tese não se deixariam seduzir

pelo glamour, uma vez que, sua exposição poderia custar-lhes muito. A corrupção tornou-se o meio para

que os tentáculos dos barões envolvessem o poder público.

A ilha que gestou a narcoguerrilha

Não foi dos barões do crime que surgiu a guerrilha urbana, mas da união entre os criminosos

desorganizados e a ideologia marxista. Por mais que os bicheiros etilizassem da violência, da propaganda

e da corrupção para manter o seu poder, eles não teriam motivos para romper com a ordem vigente, posto

que,  seu lugar com na alta  sociedade estava garantido,  ainda que,  exercessem o controle  sobre áreas

carentes e do submundo.

No ideário marxista, a força usada para que seus líderes chegassem ao poder precisava ser violenta

mas, acima de tudo, nutrir um nítido sentimento de revanche conta um grupo que pudesse ser apontados,

ainda que de forma mentirosa, usando acusações tão genéricas que permitiam imputar a qualquer um toda

a culpa desejada pelos senhores das massas socialistas.

A  guerrilha  marxista  no  Brasil  estava  sendo  sufocada  pelo  Regime  Militar  e,  por  isso,  os

revolucionários  tinam em mente  que  era  necessário  abandonar  a  luta  armada,  dedicando-se a  guerra

cultural, adotando assim uma estratégia diversa. A revolução vai buscar a hegemonia cultural, que não
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poderia ser implementada por um só flanco, assim, a metodologia dos barões do crime precisava ser

adaptada para que os ideais fossem aceitos e seguidos por toda a sociedade.

Habituados aos sindicatos, os revolucionários assumiram o controle das redações de jornais e das

universidades de forma gradual, permeando-se nos alicerces da informação e da produção acadêmica, que

posteriormente cruzar-se-iam para um engenhoso e orquestrado sistema. As notícias eram veiculadas e os

pesquisadores  produziam  conteúdo  para  dar  credibilidade,  ou  mesmo  atestar  como  verdadeiras,  as

narrativas propostas pelos meios de comunicação.

O medo era um elemento essencial para o controle social, que os barões do crime sabiam usar mas

os guerrilheiros se encontravam aleijados pela ação do governo militar, de forma que a luta armada não

poderia  ser  abandonada  como  podíamos  presumir,  mas  deveria  ser  terceirizada,  poupando  a  elite

revolucionário que, de suas torres de marfim, poderiam puxar as rédeas da sociedade. Passando-se por

indivíduos dóceis, os líderes revolucionários delegaram o derramamento de sangue à outra classe, não

mais  sujando  as  mãos  do  nefasto  rubro  que  espalhavam  às  custas  das  vidas  que  ceifavam  de  suas

varandas.

O Instituto Penal Cândido Mendes, localizado na paradisíaca Ilha Grande, na cidade de Angra dos

Reis, que é a maior do litoral sul fluminense, região chamada de Costa Verde, foi o ambiente em que os

guerrilheiros marxistas tiveram contato direto e constante com criminosos ditos comuns, ou seja, que

praticavam delitos  mas não estavam ligados à  organização alguma,  sendo,  no máximo,  membros  de

quadrilhas.

O governo militar enviava para sua Alcatraz tropical os piores criminosos do Rio de Janeiro, uma

vez que era um presídio de segurança máxima. Os líderes revolucionários e criminosos violentos foram

atirados nos corredores daquela ilha, aquilo que se acredita como um erro do Regime, deu origem a uma

organização criminosa com viés nitidamente marxista no Brasil.

A ideia de que juntar revolucionários e criminosos seja um erro é quase um consenso, todavia, não

há como ignorar o fato de que tal erro decorre de uma ignorância em relação a capacidade de liderança, o

que, não parece algo normal em se tratando de um governo composto por oficiais das Forças Armadas.

Sendo necessário  questionar  se  houve mesmo um erro estratégico  ou se alguma autoridade  permitiu

deliberadamente que tal casamento ocorresse, destinando guerrilheiros marxistas para tal convívio.

Inserir um homem entre bestas ferozes pode ser sim um meio de destruí-lo, entretanto, não há

como negar que o homem poderá domesticar as bestas que tornar-se-ão muito mais perigosas. Não por

acaso, é impossível dizer que os narcotraficantes se valeram, e ainda se valem, de táticas de guerrilha no

desempenho de suas ações criminosas.
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A Ilha Grande foi o berço da narcoguerrilha brasileira, surgindo dali, não por acaso, no ano de

1979, a Falange Vermelha, termo que pode se traduzir como infantaria vermelha, em síntese, uma fração

do  Exército  Vermelho.  Tal  acontecimento  se  dera  antes  da  derrocada  da  União  Soviética,  restando

evidente que o braço armada dos movimentos revolucionários no Rio de Janeiro tornou-se uma fração de

um todo.

Há quem afirme que a criação do Comando Vermelho é obra dos presos comuns, motivados pelas

péssimas condições em que viviam no Instituto Cândido Mendes, o que, com as devidas vênias, é algo

falacioso, pois, assumir que presos iletrados se organizavam em grupos denominados falanges, é negar

dois fatores. Que o termo falange não é algo do linguajar vulgar e que presos se auto-organizarem ao

mesmo tempo  em que  adotam táticas  de  guerrilha,  como  se  autodidatas  fossem,  é  algo  ainda  mais

mitológico que a suposição de uma propagação de ideais marxista dos revolucionários aos presos comuns.

Não se  cogita  que  os  presos  políticos  deixaram suas  vidas  de  classe  média  em troca  de  um

alistamento nas fileiras do Comando Vermelho, apenas transmitiram seus ensinamentos aos marginais e,

com o fim do regime de exceção, regressaram a legalidade, delegando ao lumpemproletariado a função

semiconsciente de impor o terror à sociedade e o controle sobre os mais pobres. A ideia de que a classe

oprimida se levanta contra a dominante através de uma revolução é uma mentira historicamente provada,

haja vista que, sempre haverá líderes revolucionários, que se traduzem em uma elite que usa a massa para

alcançar seus fins.

Fazendo um paralelo com a Revolução Francesa, é nítido que o povo estava insatisfeito com a

monarquia que governava o país e isso era o combustível para levar a nobreza à degola no imaginário dos

populares,  mas  negar  que  Robespierre  era  um indivíduo  letrado  seria  demasiadamente  hipócrita.  O

político e advogado francês não nascera em um subúrbio fétido, logo, fazia parte de uma elite intelectual,

que usou o povo para destituir o sistema vigente e se lançar, com seus confrades, ao poder.

Robespierre pode não ter derramado uma gote de sangue por suas próprias mão, mas fez com que

outros fizessem emergir o terror na França. Os soldados da revolução seguem seus líderes déspotas até

que o força deles seja o suficiente, daí, tornam-se escravos daqueles que colocaram no poder.

Assim como os revolucionários franceses, os russos também seguiram líderes que eram parte de

uma elite, lembrando que Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, também formado em Direito

tinha origem na classe média alta, o que resultou na centralização do poder nas mãos de tal atroz figura.

Não é obra do destino que o pior tipo de indivíduos assumam a direção dos movimentos revolucionários,

haja  vista  que,  não  possuem  um  freio  moral,  podendo  esmagar  qualquer  um  que  considere  como

obstáculo a sua persecução ao poder.
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Um dos fundadores do Comando Vermelho confessa que a organização não era dirigida desde o

início pelos presos políticos, mas que participaram de palestras ministradas por aqueles, sendo a ideia de

se  organizarem  um  resultado  dos  ensinamentos  que  receberam  dos  revolucionários  intelectuais.  Os

narcotraficantes não precisam saber que integram um grande sistema revolucionário, tendo em vista que,

por  acreditarem  servir  a  sua  própria  causa,  lutando  por  seus  próprios  ideias,  dedicam-se  à  causa,

justamente, pela ilusão que tornar-se-ão o centro do poder ao final de sua guerra, vivendo uma ilusão ao

passo que servem à elite revolucionária, o que não difere em nada daqueles que foram cooptados pelos

grupos autointitulados minoritários.

Assim, de forma inconsciente, os fundadores da Falange Vermelha acabaram assumindo o papel

sujo que a classe intelectual dos revolucionários não estava mais disposta a desempenhas, permitindo que

os revolucionários pudessem direcionar seus esforços para a guerra cultural, pois sabiam que a semente

do marxismo estava plantada nos corações dos criminosos. O crime organizado adotou os valores dos

revolucionários acreditando serem os seus, mas como um  ovo de    c  uco  , o lumpemproletário comum, o

marginal simplório, teve sua bestialidade assimilada pela causa revolucionária, ainda mais vil, resultando

no  narcoguerrilheiro  socialista,  que  fez  do  trafico  de  entorpecentes  a  sua  fonte  de  alimentação  e

enriquecimento, bem como, de promoção da tomada de poder pela via da força, do assistencialismo e da

corrupção,  usando  a  metodologia  dos  barões  do  crime,  com o  diferencial  do  conflito  de  classe  e  a

necessidade de derrubar a ordem estabelecida.

Nos moldes das escolas de samba, que posteriormente passaram a ter com o narcotráfico alguma

ligação, a narcoguerrilha fez do “baile de favela” sua apoteose de menor escala,  expandindo sua teia

quando o ritmo musical foi assimilado pela sociedade. O culto ao narcotráfico tornava-se algo real, como

ocorrera  com a cúpula  do Jogo do Bicho,  entretanto,  havia  a  pitada  de  um tempero  que não estava

presente na ode aos barões do crime.

O sentimento revolucionário era plantado nas letras do funk, seja para enaltecer a força da facção

criminosa, para degradar a cultura ou, ainda que simultaneamente, inflamar a ideia revanchista do “nós

contra eles”, incutindo no imaginário dos mais pobres que sua mesária era fruto da exploração da classe

burguesa, o que chamaram de “povo do asfalto”.  A cisão entre a classe média e os mais pobres é a

fórmula  perfeita  para  que  uma  elite,  no  caso  os  intelectuais  revolucionários,  pudessem  justificar  a

inquisição socialista e a expropriação de bens, dando ar de aceitável qualquer agressão perpetrada pelos

mais pobres, ainda que não o fossem, contra seus pseudoalgozes da classe média. 

Não por acaso, nos deparamos cada vez mais com o discurso  legitimando ações criminosas, em

especial contra o patrimônio, ainda que seja feita uma flexão para tentar dar a ideia de compreender sem

contudo aceitar, a busca final é transferir para o outro lado a culpa, ainda que a ação seja nefasta, para
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fazer da guerra de classes um palco em que tudo ao revolucionário é permitido. A narrativa tenta busca,

tão somente, fazer crer que o indivíduo que expropria o faz por necessidade e aquele que possui o bem, o

obteve em razão de um sistema que impossibilita o infrator de alcançá-lo.

A  justificativa  para  delinquir  dada  aos  revolucionários  não  se  limita  aos  crimes  contra  o

patrimônio, posto que, seu fim é legitimar a máxima que “os fins justificam os meios”, logo, agredir em

nome de  pautas  como reforma  agrária  e  a  luta  contra  um fascismo imaginário  está  dentro  de  uma

“legitima defesa revolucionária” que permite qualquer ação em nome da causa.
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Narcossocialismo

O narcossocialismo é aglutinação do termo guerrilha socialista traficante de narcóticos, uma vez

que a guerrilha está subintendida quando da junção de narcotraficante e socialista, ao unirmos as palavras

traficantes  e  narcóticos  surge o termo narcotraficantes,  quem ao serem imbuídos da causa socialista,

comportar-se-ão como guerrilheiros. Daí a narcoguerrilha socialista.

Para o narcossocialismo o fim especial  é tomar o poder pela força, valendo-se do mercado de

entorpecentes  para custear  sua guerra,  a ocupação de espaços físico e  o exercício  de uma soberania

paralela também são indispensáveis aos anseios de tal sistema. Percebe-se que em nada difere das ações

marxistas do século passado, como a Revolução Russa e outras tantas, incluindo as que foram tentadas no

Brasil.

Tal  processo não se deve ao acaso,  pois,  como supramencionado,  o  “ovo do cuco” tinha  dar

origem a um ser igual ao que o colocara o ninho, logo, os novos narcoguerrilheiros não se limitam a

infratores organizados como os que outrora assimilaram as táticas de guerrilha na ilha do sul fluminense,

tento em vista que, sua herança revolucionária os faz ainda mais violentos e ressentidos em relação aos

cidadãos que enxergam como inimigos. A máxima adotada é que se trata de um povo isolado em suas

bolhas soberanas que lutam contra a tirania da sociedade, nota-se que não do Estado, mas dos cidadãos

comuns.

A  visão  superficial  da  sociedade  como  um  todo  não  faz  com  que  o  lumpemproletário

desumanizada pela narcoguerrilha se volte contra aqueles que puxam as cordas da sociedade, não vendo

como tiranos os que não podem vem, pois, são incapazes de fazer um juízo aprofundado das coisas.

Consideram que o cidadão de bem é o culpado por seu infortúnio, mas são os maiores obstáculos aos seus

pares nas chamadas favelas.
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Estas bestas movidas pela  ganância, inveja e luxúria, são os soldados perfeitos para a infantaria

narcossocialista, haja vista que, o poder dentro da facção e a dependência do veneno que usam para fazer

riqueza cegando-os e corroendo-os enquanto lutam para estabelecer o caos na sociedade, dando aso à elite

revolucionária  para  que  crie  estratagemas  cada  vez  mais  fantasiosos  para  justificar  as  ações  das

organizações criminosas. Como as  minorias identitárias, os narcoguerrilheiros são apenas escravos dos

intelectuais da revolução que acreditam lutarem contra um sistema opressor servindo justamente os seres

mais totalitários e tiranos, que assistem a tudo de suas torres de marfim sem sujarem as mão.

Atualmente o narcossocialismo não se limita às favelas da capital fluminense, tendo se alastrado

como um tumor, junto ao Foro de São Paulo, por toda a América Latina.

A elite revolucionária e o crime organizado

Impossível não se perguntar o motivo de autoridades e intelectuais terem uma empatia incomum

por marginais, especialmente em se tratando do crime organizado, desproporcionalmente mais nocivo à

sociedade. O que parece uma conclusão óbvia é a corrupção, assumido que sejam artistas, acadêmicos,

comunicadores e autoridades alimentados por uma teia financiada pelo mercado das drogas, ou sejam, em

grade parte, consumidores do produto fornecido.

Evidente que grande parte dos agentes mencionados é sim ávido pela riqueza e deixa-se corromper

pelo crime organizado, ainda que em detrimento de seu próprio povo.

Isso seria fácil constatar, mas não explicaria como é indetectável a ligação entre todos os ferrenhos

defensores dos criminosos e o fluxo financiador destes. Tentando buscar uma correlação mais profunda,

percebemos que os que buscam legitimar a violência como instrumento de reforma agrária, via de regra
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encontram-se em unidades edilícias, reduzindo-se a torcedores, ou apostadores, em relação ao conflitos

fundiários.

A subjetividade da relação entre a elite revolucionária e os agentes bestializados que cumprem o

papel de infantaria em sua tomada de poder, dificulta a percepção clara da relação entre tal elite e os

marginais, sendo certo que há sim um desprezo para com o lumpemproletariado, todavia, a necessidade

em usá-los se sobre põe aos asco.

A  terceirização  da  violência  faz  com  que  os  revolucionários  não  precisem  sujar  suas  mão,

preservando assim o ar dócil aos próximos enquanto despejam uma falsa empatia pelos mais pobres, que

servem de escudo aos marginais que estão inconscientemente ao serviço da corja dominante. Mantendo-

se no poder e dando uma proteção precária aos narcoguerrilheiros, seja através de seus discursos ou de

pequenas, mas engenhosas, mudanças na ordem social,  a elite usa seus cães de guerra para manter a

sociedade acuada.

O narcossocialismo é nada mais que uma força armada ao serviço da revolução, cuja a vassalagem

inconsciente decorre da ignorância, sendo certo que, como todo idiota útil, incluindo as minorias, seus

membros serão exterminados tão logo tornem-se inservíveis à causa revolucionária.
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A interiorização da colonização nos séculos XVI, XVII

Por Maurício Motta

Portugal, apesar da originalidade atribuída ao seu ímpeto descobridor, em determinados aspectos,

copiava  práticas  já  experimentadas  e  praticadas  anteriormente.  Ao  modelo  de  exploração  da  costa

ocidental  do  continente  africano,  seja  por  portugueses  ou  mesmo  posteriormente  por  seus  vizinhos

europeus, seguiu-se a sua cópia no caso brasileiro: ocupação litorânea,  incursões rápidas ao interior e

baixo dispêndio de energias no sentido de edificar, a priori bastava a extração do que fosse possível. Não

caberia  àquele modelo colonizador  nenhum acréscimo a tudo quanto se praticava por Portugal,  pois,

segundo Sergio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil,  “Nossos colonizadores eram, antes de tudo,

homens que sabiam repetir o que estava feito ou o que lhes ensinara a rotina”. Estaria aí, talvez, uma

nova  originalidade  portuguesa  acrescentando  ao  colonialismo  já  praticado  um  novo  sentido,  o  da

repetição.

A verdadeira  “porta  de  entrada”  para  um tipo  de  ocupação  mais  permanente  ocorreu  com a

pecuária no Nordeste em finais do século XVII. Apesar de sua configuração climática se apresentar das

mais duras – fato que desaconselhava a agricultura – por outro lado, a sua rala cobertura vegetal além de

abrir-se a incursões cada vez mais distantes do litoral, servia bem à criação de raças pouco exigentes e

13



que eram criadas, por assim dizer, por si próprias, com o emprego de poucas pessoas. Mais uma vez, os

rios serviriam como guia para o interior, agora cedendo suas margens para o estabelecimento de novas

fazendas, que seguindo contra suas correntes, penetravam os sertões, concretizando a interiorização da

colônia. Ainda que, de tempos em tempos, a seca dizimasse os plantéis, a pecuária persistiu por mais de

um século nesta região. Nunca se extinguiu, porém, como prática comercial foi perdendo rentabilidade e

cedendo espaço à agricultura de subsistência.

Como dissemos, a região norte foi explorada aproveitando-se os rios da bacia amazônica, visto que

a floresta se apresentava como barreira intransponível à passagem do colonizador. Jesuítas e comerciantes

avançavam rio acima com objetivos  diferentes.  No caso dos  jesuítas,  a  fixação à  terra  por  meio  do

estabelecimento de vilas nos pontos mais recônditos da floresta, seguindo o curso dos rios, tinha seus

limites de avanço demarcados pelas áreas onde havia o encachoeiramento dos rios, ou seja, os pontos

onde os rios abandonavam o planalto andino ou as regiões montanhosas próximas às Guianas em busca

das baixadas  formadas pela  bacia  amazônica.  Desta  forma,  as fronteiras  do território brasileiro nesta

região, seguiam os acidentes naturais que impediam o avanço dos colonizadores. Estes limites territoriais

foram confirmados em 1713 através do Tratado de Utrech, confirmando a posse para os portugueses

exatamente pela sua presença nestes locais. Já no caso dos comerciantes, suas incursões rio acima eram

sazonais e de curta duração. Buscavam produtos tais como: cravo, canela, salsa parrilha, castanha, cacau e

sobretudo madeira, alem de artigos de caça e pesca de grande valor comercial. Dadas às características

naturais do vale amazônico, não fosse a sua oferta abundante de produtos para o extrativismo, não haveria

como os jesuítas se manterem nem interesse dos comerciantes em se arriscarem naquela aventura. Num

ponto,  jesuítas  e  comerciantes  seguiam  um  roteiro  similar  ao  dos  colonizadores  litorâneos:  onde  a

dificuldade surgia, o avanço era interrompido.

No final do século XVII, depois de muitas expedições partidas de São Paulo, foram encontradas as

primeiras evidências da presença de grandes quantidades de ouro no interior do Brasil. A descoberta de

ouro em Minas Gerais provocou imediatamente, por parte da administração portuguesa, ações no sentido

restringir o acesso a tais localidades, afim de melhor controlar a extração mineral. Neste sentido, ficou

proibida a existência de manufaturas na colônia para evitar o desvio de mão de obra para qualquer outra

atividade.  Com  isso,  a  agricultura  litorânea  sofreu  severas  baixas  em  sua  capacidade  de  produção,

chegando em algumas localidades a se extinguir. A mineração foi expandida também para Mato Grosso,

Goiás e Bahia. Nos locais onde a mineração existia, gravitava ao seu redor a pecuária e a agricultura de

subsistência, que eram de vital importância para os inúmeros trabalhadores das minas. Entretanto, em

meados do século XVIII, com o gradativo esgotamento das minas, as massas de trabalhadores fazem

então o caminho inverso, retornando ao litoral e reativando a produção agrícola.
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Também no caso da mineração, não podemos afirmar que tenha sido de grande importância para a

ocupação efetiva do interior, pois, os contingentes que para lá migraram, permaneceram labutando na

pecuária e na agricultura de subsistência tão logo se extinguiram as jazidas minerais.

A Região Sul do Brasil, ocupada inicialmente e principalmente pelas missões jesuíticas no início

do século XVII, não fora efetivamente ocupada até a época das lutas entre portugueses e espanhóis por

esta região estratégica,  onde estão localizados os rios que formam a Bacia do Prata.  Esta  região era

importante para espanhóis e portugueses pois era a porta de saída dos produtos daquela região. Eram os

rios  as  verdadeiras  estradas,  visto  que se apresentavam com a  mais  rápida  opção para  se  chegar  ao

Oceano Atlântico. Somente depois de firmada a paz é que foram distribuídas sesmarias para garantir a

posse do território. A respeito da ocupação na Região Sul, Frei Vicente do Salvador em sua “História do

Brasil” faz uma interessante observação: “Foram à ilha de Santa Catarina, 300 léguas dali,  a qual

ainda que despovoada, por ser de portugueses, que não sabem povoar, nem aproveitar-se das terras, que

conquistam (...)”.Mais uma vez deve-se destacar o caráter desta crítica, que era dirigida à forma pela qual

a ocupação se dava. O Sul do Brasil é rico em regiões cobertas por vegetação rasteira (os pampas) e não

em riquezas minerais, daí ser própria para a pecuária ou para o desenvolvimento da agricultura, e por isso

teve sua ocupação retardada.

Podemos dividir a ocupação da região Sul em duas áreas, a mais próxima de São Paulo, que hoje

forma  o  estado  do  Paraná,  naquele  período  era  conhecida  como  os  “Campos  Gerais”,  apresentava

ocupação proveniente de São Vicente. As regiões mais distantes – do Rio Grande do Sul – eram ocupadas

pelas missões jesuíticas, tanto portuguesas quanto castelhanas. Por ser a ocupação destas regiões bastante

deficiente e heterogênea, muitas vezes surgiam controvérsias a respeito da sua posse. Depois de observar

a forma de ocupação do território brasileiro, concluímos que os elementos geradores desses movimentos,

que foram descritos anteriormente, tiveram como motivação as necessidades econômicas da metrópole

portuguesa.  Sempre primando pelo pragmatismo,  buscavam as regiões  que pudessem auferir  maiores

lucros. O litoral, desde sempre serviu como porta de saída de produtos de interesse comercial, seja na

produção agrícola ou como distribuidor dos produtos vindos do interior.

A mineração, praticamente causou a falência da produção agrícola da colônia por desviar sua mão

de  obra.  Aparentemente,  a  visão  de  que  a  agricultura  de  subsistência  era  a  base  de  sustentação  da

ocupação de toda a colônia, não era um elemento de interesse aos colonizadores. O conjunto das ações

dirigidas  a partir  do governo metropolitano,  puseram sua própria obra colonizadora em risco ou,  em

algum nível retardou um maior desenvolvimento das regiões afetadas.

Somente na pecuária podemos observar um tipo peculiar de ocupação, destinado principalmente ao

consumo interno e que provocava a fixação do homem a terra.  Sua expansão também foi guiada em

função de interesses econômicos,  pois se desenvolvia  mais rapidamente em áreas próximas a jazidas
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minerais. Entretanto, com a vantagem de fugir da sazonalidade do extrativismo e do perfil temporário da

mineração, provocou o estabelecimento de empreitadas de longo prazo.

Com  isso,  podemos  deduzir  que  a  ocupação  do  nosso  território  estava  adequada  às  práticas

mercantilistas  largamente  aplicadas  durante  os  séculos  XVI e  XVII,  pois,  nos  reportando  ao quadro

econômico do período analisado, temos encontrado como prática de uso amplo, o exclusivo metropolitano

e as medidas protecionistas do comércio e das indústrias. No Brasil do período colonial podemos observar

estas  praticas,  contudo,  de  acordo  com  teorias  surgidas  durante  o  século  XIX,  tais  práticas  eram

profundamente  lesivas  à  metrópole  e  também,  e  principalmente,  ao  Brasil  colônia,  pois  afetava  a

ocupação de nosso território retardando-a, assim como com relação à metrópole tornava-a desatualizada e

pouco competitiva em relação aos seus vizinhos europeus que já avançavam do mercantilismo metalista

ao capitalismo comercial e posteriormente industrial.

Segundo Pierre  Deyon em sua obra O Mercantilismo:  “O mercantilismo é antes  de tudo,  um

serviço da política, uma administração do tesouro real, um instrumento de grandeza política e militar. O

dirigismo  econômico  do  Estado  clássico  corresponde  a  motivações  financeiras,  é  um  sistema  de

produção, de riqueza e não de distribuição (...)”. E era isto que se praticava em nosso país.

Entretanto,  Portugal,  acreditava  que  sua  colônia  sul-americana,  por  sua  grandeza  e  riquezas

naturais,  seria  suficiente  para  suportar  a  estrutura  metropolitana,  mas,  enganando-se,  afundava-se  na

dependência dos manufaturados ingleses e franceses, levando consigo sua jovem colônia sul-americana.

Somente com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 e, de modo mais significativo com

a ascensão do Brasil  à  condição de Reino Unido a Portugal  e Algarves  em 1815,  é que a  estrutura

administrativa  se tornando local,  passa a  funcionar  como um elemento  estruturante  e  mantenedor  da

interiorização da colonização e da fixação do homem à terra brasileira.

Brasil, uma nação de dimensões continentais, expandida pela coragem de homens e mulheres ao

longo de séculos, que precisa ter sua história conhecida, valorizada; seus heróis e mitos enaltecidos e sua

grandeza e liberdade defendidas hoje e sempre.
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Oikophilia e Oikophobia 
Como funciona o amor e o ódio pelo lar

Por Danielly Jesus

"O brasileiro tem síndrome de vira-lata":

certamente  o  leitor  já  ouviu  esta  expressão.

Criada  em 1950 por  Nelson Rodrigues,  a  frase

surgiu  após  a  derrota  da  seleção  brasileira  na

Copa  do  Mundo  daquele  ano.  Contudo,  ela  se

estende a outras áreas da vida do brasileiro: nunca

se  achou  apto  a  ganhar  nenhuma  competição,

deprecia  a  própria  cultura,  a  economia,  a

inteligência e a moral do seu país. Se considera o

resto do resto.

A expressão que define este sentimento chama-se  oikophobia, que deriva do grego:  oikos (casa,

lar) e phobos (medo). Dentro do contexto político, é a prática utilizada por determinadas ideologias (de

esquerda) para o menosprezo da própria nação.

O filósofo britânico Roger Scruton, em sua obra “England and the Need for Nations”, utilizou a

oikophobia  para  significar  repúdio  ao  lar. Ele  argumenta  que  é  "um  estágio  pelo  qual  a  mente

adolescente normalmente  passa",  mas  que  é  uma  característica  de  alguns,  tipicamente  esquerdistas,

impulsos políticos e ideologias que defendem a xenofilia, ou seja, a preferência por culturas estrangeiras.

Isso é nítido em nossa cultura: o cinema brasileiro, grandemente patrocinado pela Lei Rouanet,

quase nunca aborda aspectos positivos de nosso país. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas,

pelo contrário; problemas transbordam, não apenas aqui, mas em todo lugar. Contudo, nossos cineastas

abordam em demasia as dificuldades, com a desculpa de “fazer uma crítica”.

Analisemos o longa “Medida provisória”. Com participação de Taís Araújo, Seu Jorge e Adriana

Esteves,  a  sinospe  relata  que  “em  um  futuro  distópico,  o  governo  brasileiro  decreta  uma  medida

provisória,  em uma iniciativa  de  reparação pelo  passado escravocrata,  provocando uma reação no

Congresso Nacional, que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África

na intenção de retornar a suas origens.”.

Por mais  que seja uma obra de ficção,  qual  sentimento  um trabalho como este desperta? “Tá

vendo, é isso que o governo quer fazer, o presidente é racista, querem enviar todos os negros de volta para

a África...”. E isso faz alimentar ainda mais a síndrome de vira-lata.
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Outra questão que é  tratada desta forma é a falta  de conhecimento  do povo brasileiro  de sua

própria história,  que faz com que despreze personalidades,  fatos e obras importantes de seu passado.

Recentemente, Guilherme Terreri, nome civil da drag queen Rita Von Huty, em entrevista para o podcast

“Embrulha sem Roteiro”, disse que o Hino Nacional é elitista e não foi feito para o brasileiro comum

cantar, menosprezando a riqueza linguística da obra. Este é um claro exemplo de oikophobia.

Porém, graças ao nascimento do movimento conservador no Brasil o desprezo deu lugar ao amor

pelo lar, pela pátria: a chamada oikophilia. Scruton também utilizou esta expressão, que foi analisada por

Robert George em artigo para o  New York Times:  “De fato, Roger [Scruton] foi o principal defensor

filosófico do amor ao lar e ao próprio, o que ele chamou de ”oikofilia”. É claro que, como humanista e

cristão, ele reconhecia deveres para com toda a humanidade – até mesmo deveres de amor (entendidos

como sendo menos sobre sentir do que sobre querer): Todos são irmãos e irmãs sob a paternidade de

Deus, que nos fez a todos em sua própria imagem. Mas Roger também sustentou que uma pessoa natural

e corretamente tem um amor especial e deveres para com os membros de sua família, tradição de fé,

comunidade local e região e concidadãos.”

Percebam que Scruton, como conservador, entendia que não se pode valorizar o que há fora “do

lar” sem antes prestar o devido respeito pelo que existe dentro. Como respeitar autoridades internacionais

sem ter a devida reverência às próprias? Como admirar o patriotismo das nações irmãs e desprezar a

pátria mãe? A Bíblia diz  “ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.” (Levítico

19.18), logo, eu não posso demonstrar nada pelo meu próximo se eu mesmo não nutrir por mim mesmo.

Os movimentos progressistas, com suas agendas em curso, esforçam-se para que a população, a

nível mundial, despreze seus valores, a beleza, as tradições, ensinando a desdenhar seus antepassados e

lançar no lixo tudo o que deu certo desde a Antiguidade. Contudo, é necessário exercermos a oikophilia, o

amor pelo lar, a começar pela nossa casa, nossa família, nossa fé, valores e costumes.

Muitas vezes pensamos que venceremos agendas progressias com grandes feitos, mas não; Nosso

Senhor fala: “A que assemelhare-mos o reino de Deus? ou com que parábola o representaremos? É

como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na

terra; mas, tendo sido semeado, cresce; e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de

tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra.” (Marcos 4:30-32). O grão de

mostarda é a menor das sementes, e é a que mais cresce. Se grãos de mostarda forem plantados por nós

nos corações dos nossos filhos e netos, veremos árvores frondosas e que fornecem sombra, refúgio, aos

demais. São as pequenas ações de oikophilia que farão a diferença.  
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O papel fundamental de Ascáfalo 

Por Edson Araujo

Clique na imagem e leia o resumo

Na mitologia grega temos uma riqueza muito grande no que diz respeito aos mitos.

Não cabe aqui  nesse texto,  entrar na seara do que diz respeito a mitologia e sua função, mas

explorarmos algum ponto onde podemos nos apoiar para introduzir em nossa realidade.

 Conta-se no mito de Perséfone, que Hades a raptou e a levou para o submundo a fim de mantê-la

presa, pois havia se apaixonado pela donzela.

Quero recomendar a leitura do mito, pois, com certeza, enriquecerá a alma do leitor que mantiver

contato com está clássico.
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Mas o que eu quero destacar agora é o papel de Ascálafo, que como jardineiro do submundo teve

em todo o mito o simples papel de promover que a Perséfone comece das sementes de romã.

Por quê então eu destacaria o papel de alguém que tem uma aparição tão discreta e em alguns

textos mais simplórios este personagem se quer aparece?

O ponto é que com toda esta maravilhosa construção do mito, se Ascálafo não comprasse com seu

simples, porém fundamental papel, todo o mito estaria sem efeito e se quer existiria, sem querer discutir o

porque temos este personagem, o fato é que sem ele o mito não cumpriria seu papel.

Assim somos nós em nosso papel no que diz respeito às mudanças que queremos que aconteçam

em nossas vidas, famílias, país, etc...

Por mais que pareça que o seu papel neste contexto, seja ele qual for , não é tão importante creia

que personagens  tão  discretos  por  cumprirem seu  papel  fizeram a  história  acontecer,  como no caso

daqueles com compunham a guarda de D. Pedro primeiro que se não cumprissem seu papel, talvez nunca

teríamos nossa independência ou menos o caso do ajudante de maçanico que como única participação foi

apertar o parafuso que permitiu que um determinado veículo em socorro de alguns pode salvar muitas

vidas, lacrando a vida dos que por estas que foram salvas, também viriam a existir.

A importância de cada cidadão não é e nunca será medida pelo tamanho de sua fama, cargo ou

qualquer outra coisa efêmera, mas pela fidelidade em seus propósitos; por tanto se você se propôs ser um

bom pai, esmere-se para isso.

Um bom filho?

Irmão, esposo, amigo, patrão, empregado, seja o que for, seja o mais honrado que puder e que isso

se reflita em todos os aspectos das nossas vidas.

O que quer que seu país te chame a fazer, faça com o melhor que tiver para oferecer e construa

uma história onde exista o orgulho de ter participado devidamente.

Abster-se ou omitir-se não dará outro resultado se não o de ter dado a outro a oportunidade de

escrever a linha da história onde a tua marca deveria estar.

Nos próximos dias teremos um momento de grande decisão para nosso país; não se omita, mas se

você assim o fizer terá que viver a história que outro escreveu e por este e outros motivos é que vai aqui o

meu voto de coragem para todos aqueles que dela necessitem.

Que Deus abençoe nossa jornada!
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Variedades

Sugestões culturais

Por Edson Araujo

Livro:
A Justiça 
Este diálogo foi extraído de A República, a mais traduzida,

difundida, estudada e influente obra de Platão, consagrada

como um dos mais expressivos textos de filosofia de todos

os tempos!

Composto por um diálogo narrado em primeira pessoa por

Sócrates, este livro apresenta como questão fundamental o

tema da justiça, permeado por discussões acerca de qual é

a sua natureza e de que ela é constituída.

Um tema de caráter amplo, e que alcança os mais diversos

campos  de  reflexão  -  transitando  do  âmbito  pessoal  ao

social e desembocando no plano universal -, que merece

ser estudado e apreciado por todos aqueles  que buscam

compreender,  refletir  e  transcender  os  limites  deste

conceito  universalmente  presente  na  formação,  na

organização  e  na  evolução  das  sociedades  passadas,

presentes e futuras.

Música:
O melhor de Tchaikovsky

     Clique na imagem e ouça
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Poema:
"Palavra"
Poema de Lúcia Helena Galvão, declamado por Eleonora Alves

Clique na imagem e ouça

 

Para ajudar a continuarmos com este trabalho, doe qualquer quantia: PIX: 28.814.886/0001-26
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Fundação de Petrópolis

Por Munique Costa

Palácio Imperial, 1960 (hoje Museu Imperial)

O palácio de verão era uma tradição das monarquias européias. A Casa de Bragança, em Portugal,

veraneava no Paço Real e no Palácio da Pena, ambos em Sintra. No Brasil, desde de Dom João VI, a

Família Imperial passava seus verões no Convento Jesuíta de Sta Cruz, no Rio de Janeiro, tentando, sem

muito sucesso, se livrar do calor do clima de São Cristóvão. Dom Pedro II não tinha muita simpatia nem

pelo Convento, nem pela Fazenda de Sta. Cruz. Em 1850, Dom Afonso, primeiro filho do Imperador,

tinha dois anos e a Família Imperial estava desde o Natal em Sta Cruz, quando, sem motivo aparente, o

menino  apareceu  morto  no  seu  berço.  O  monarca  ficou  desolado  e  tomou  horror  pelo  Convento,

decidindo nunca mais ali voltar, passando a se interessar pelo projeto do seu mordomo. Ele conheceu a

Serra da Estrela em 1844, quando esteve na Fábrica de Pólvora.  Em 1845, esteve hospedado com a

imperatriz na casa-grande do Córrego Seco, especialmente preparada desde outubro de 1843 para recebê-

lo.

Paulo Barbosa nasceu em Sabará, MG. Aos quatorze anos era cadete e, em 1810, foi promovido a

alferes. Como capitão, foi transferido para o Imperial Corpo de Engenheiros. No ano de 1825, embarcou
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para a Europa em viagens de estudos. Com a queda de José Bonifácio, tutor do imperador, o coronel

Paulo Barbosa da Silva passou a ser, por intermédio de uma nomeação, o Mordomo da Casa Imperial,

função que ia desempenhar com grande desenvoltura.

O mordomo Paulo Barbosa, com seu espírito liberal e ecumênico, era contra a escravidão e prestou

relevantes  serviços  ao  Império.  A sua  participação  na  fundação  de  Petrópolis  foi  decisiva  quando

mobilizou o seu companheiro de arma, o engenheiro Major Júlio Frederico Köeler.

Além disso, foi Ministro Plenipotenciário na Rússia, na Alemanha, na Áustria e na França, onde,

em 1851, foi demitido de sua função diplomática. Retornou ao Brasil a chamado de D. Pedro II, em 1854,

novamente como Mordomo da Casa Imperial, falecendo em 1868.

Júlio Frederico Köeler era germânico da Mogúncia, no vale do rio Reno, dominada na época pela

França de Napoleão, com suas instituições que valorizavam o mérito e a riqueza em lugar das convenções

e privilégios. Os hábitos e o refinamento franceses marcaram profundamente o temperamento do Mj

Köeler e orientaram a sua atuação nos primeiros anos da fundação de Petrópolis.

Ainda jovem, ingressou no Exército prussiano, chegando a alferes. Em 1828, foi contratado para

servir no Exército Imperial, depois de prestar rigorosos exames perante a Academia Militar do Rio de

Janeiro. Casou-se, em 1830, na catedral de Niterói, com D. Maria do Carmo Rebelo de Lamare.

Afastado do Exército por questões políticas quando foram demitidos todos os oficiais estrangeiros

não naturalizados, Köeler foi contratado como engenheiro civil na Província do Rio de Janeiro. Em 1831,

já naturalizado cidadão brasileiro, retornou ao Exército e, nos doze anos seguintes, realizou importantes

obras públicas na província, uma delas a construção da Estrada Normal da Estrela, que dava acesso a

Petrópolis. Em 1843, arrendou a Fazenda Imperial e iniciou o seu trabalho na região.
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O plano urbanístico para Petrópolis  era complexo porque a cidade deveria ser levantada entre

montanhas, aproveitando o curso dos rios. Ele inverteu o antigo estilo colonial português de construir as

casas com o fundo para os rios que eram utilizados apenas como esgoto, como na maioria das nossas

cidades. Passou a aproveitar os cursos de água para traçar pelas suas margens as avenidas e as ruas que

davam acesso aos bairros. Outro aspecto relevante no plano foi a preocupação com a preservação da

natureza, determinada pelo seu código de posturas municipais.

Köeler faleceu num trágico acidente durante um torneio de tiro ao alvo, na Chácara da Terra Santa,

de sua propriedade. Sua curta administração frente à colônia de Petrópolis foi decisiva para o que foi

realizado nos anos posteriores. 

O major Júlio Frederico Köeler, ao projetar Petrópolis, reservou um terreno para a construção de

uma Igreja Católica, que anos depois se tornaria a Catedral São Pedro de Alcântara.

 Na primeira metade dos anos 1800, as consequências sociais e econômicas da Revolução Francesa

e da Revolução Industrial resultaram numa difícil condição de vida para os povos de língua alemã. A

população estava politicamente desiludida e havia discórdia por toda a parte. Ricos e pobres endividados,

o desemprego era grande no Rhur, o coração do aço alemão, com muitos problemas nas minas de carvão.

Salvo os que viviam da vinicultura, uma parte da população que, movida pela esperança de vida melhor,
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deixou tudo e partiu para as Américas. A maioria dos colonos que chegou a Petrópolis era natural de

aldeias  localizadas  nos  bispados de  Treves  e  Mogúncia,  na  Renânia  e  Westphália,  (Grão-Ducado de

Hesse-Darmstadt  e  no  Ducado  de  Nassau),  região  atualmente  conhecida  pelo  nome  de  Hunsrück,

localizada na confluência dos rios Reno e Mosel.

Em 1837, aportou no Rio de Janeiro o navio Justine com 238 imigrantes alemães em viagem para

a Austrália. Devido aos maus tratos sofridos a bordo, eles resolveram não seguir viagem, permanecendo

no Rio de Janeiro. O Mj Koeler soube da ocorrência e se entendeu com a Sociedade Colonizadora do Rio

de Janeiro para trazer os imigrantes para trabalhar na abertura da Estrada Normal da Estrela, pagando uma

indenização ao capitão do navio. Assim, foi dada permissão aos colonos de desembarcarem no Rio de

Janeiro. Estes, sob as ordens de Koeler, estiveram primeiramente trabalhando no Meio da Serra, depois

foram para o Itamarati.

A segunda leva  de  colonos  foi  planejada  pelos  presidentes  da  província  João Caldas  Viana  e

Aureliano Coutinho para trabalhar em obras na província, mas eles acabaram em Petrópolis, locando no

terreno do plano urbanístico traçado por Koeler. Foram 600 casais de colonos alemães contratados em

1844, exigindo-se que fossem artífices e artesãos com experiência.

Treze navios deixaram Dunquerque com 2.338 imigrantes, o primeiro deles chegando ao porto de

Niterói em 13 de junho e o último em 7 de novembro de 1845, sendo os imigrantes alojados em barracões

ao lado da igreja matriz. Acertados os trâmites legais, eles foram transferidos para o Arsenal de Guerra do

Rio,  onde se  acha  hoje  instalado  o  Museu Histórico  Nacional,  ficando  por  lá  alguns  dias  e,  então,

seguiram viagem pela baía da Guanabara e pelo rio Inhomirim até o Porto da Estrela. De lá,  para o

Córrego Seco, foram a pé ou a cavalo, com escalas na Fábrica de Pólvora e no Meio da Serra, onde

existiam ranchos para os viajantes. 

Muitos dos colonos que deixaram Dunquerque não chegaram a Petrópolis em conseqüência do

mau passadio a bordo e do surto de febres nos depósitos. Outros, especialmente crianças, não resistiram à

penosa subida da serra e foram enterrados pelo caminho. O diplomata belga, Auguste Ponthoz, em seu

livro “Avaliação sobre o Brasil”, afirma que 252 imigrantes morreram, sendo 56 nos portos ou na viagem

para Petrópolis.

Vieram muito mais alemães católicos do que protestantes. No dia 19 de outubro de 1845, na praça

Koblenz,  dia de São Pedro de Alcântara,  num altar  ornamentado com flores silvestres,  o Padre Luís

Gonçalves  Dias  Correia  celebrou  uma  missa  para  os  católicos  e  o  pastor  Frederico  Ave-Lallemant

professou  um culto  para  os  protestantes.  O Presidente  da  Província,  Aureliano  de  Souza  e  Oliveira

Coutinho, compareceu a essa solenidade, tendo feito um grande elogio ao trabalho dos colonos.

Foram muitas as dificuldades iniciais. Logo que aqui chegaram, foi necessária a compra de 200

cabras para alimentar as crianças, já que suas mães não tinham leite, devido às agruras da viagem. Köeler

26



planejou uma colônia agrícola em Petrópolis sem estudo prévio da geologia do terreno, o que resultou no

fracasso  do  empreendimento.  Os  colonos  abriram  estradas,  derrubaram  matas  para  a  construção  de

residências e semearam suas hortas para consumo e foram utilizados nas obras públicas, retificando os

rios, drenando os lodaçais e construindo os prédios da povoação.

Para tornar mais fácil a adaptação dos colonos alemães à nova terra, Koeler nomeou os quarteirões

de Petrópolis com o nome de suas regiões de origem, como Mosela, Palatinato, Renânia, Nassau, Bingen,

Ingelheim,  Simeria,  Castelânia,  Westphalia.  Ele  também  homenageou  a  Família  Imperial  em  dois

quarteirões, Vila Imperial e Vila Teresa. Em 1854, Otto Reimarus, que continuou o trabalho de Koeler,

criou os quarteirões de Darmstadt, Woerstadt, Worms e outros. Também prestou homenagem às várias

nacionalidades de imigrantes de Petrópolis, nomeando outros quarteirões: Quarteirão Francês, Quarteirão

Suíço, Quarteirão Inglês e mais tarde o Quarteirão Italiano. Para os brasileiros que ajudaram a construr

Petrópolis, dedicou o Quarteirão Brasileiro e o Quarteirão Mineiro.

Hoje, os descendentes dos colonos estão por toda a cidade e seus nomes de família podem ser

encontrados no Obelisco do centro da cidade,  nos guias telefônicos  e dão nomes a  ruas e  praças.  O

progresso dos colonos alemães dinamizou Petrópolis, contribuindo para o seu desenvolvimento. O seu

trabalho e a sua lembrança fazem parte da cidade.
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A partir de 1960, a cidade não conseguiu os grandes investimentos de que necessitava para se

modernizar  e  poder  enfrentar  a  crescente  concorrência  comercial  e  industrial.  Houve então  a  grande

mudança de rumo na vida do petropolitano e da sua cidade, que se voltou cada vez mais para a sua

tradição  histórica,  para  a  urbanização  e  arquitetura  que  ficaram  de  seu  passado  e  para  a  beleza  e

preservação da sua natureza. A cada dia, novas mansões e palácios abriam suas portas para visitação. A

Prefeitura  de  Petrópolis  planejou  e  organizou  o  setor  de  turismo  e  cultura  e  uma  extensa  rede  de

facilidades foi sendo oferecida ao turista, como informações, eventos, pousadas e hotéis, restaurantes e

outras atrações cheias de requinte e particularidades, capazes de atrair o interesse do visitante.

Em  1979,  um  grupo  de  petropolitanos  animados,  corajosos  e  vibrantes  com  sua  cidade  se

movimentou em torno de entidades preservacionistas como a APANDE e sensibilizou o presidente João

Figueiredo, conseguindo que fosse assinado o Decreto 80, em 1981, impedindo demolições e construções

que descaracterizavam o Centro Histórico. E ele atribuiu à cidade o título de CIDADE IMPERIAL. Com

apenas cinco artigos no seu decreto, Figueiredo salvou o que restou da Petrópolis imperial. Nos anos

seguintes, em conjunto com os moradores, a Câmara Municipal promulgou um bem elaborado código de

posturas municipais que garantiu as tradições e os valores da cidade.

Tanto no Império como na República, Petrópolis se desenvolveu, sempre estimulado pela presença

de pessoas ilustres que amaram a cidade e aqui passaram boa parte de suas vidas. Muitos deles estão

sepultados em Petrópolis e foram incorporados ao patrimônio cultural de nossa cidade. Especialmente a

sua rica tradição ligada à Família Imperial brasileira, em particular a figura de D. Pedro II, passou a ser

um valor significativo para a cidade e um forte apelo para turismo cultural de maior grandeza.

A educação também é um expressivo valor petropolitano. Os alunos do nosso ensino fundamental

público e privado sempre se destacaram nas avaliações oficiais. Também os estudantes do ensino superior,

representados  pela  Universidade  Católica  de  Petrópolis,  Faculdade  de  Medicina  de  Petrópolis,

Universidade  Estácio  de Sá  e,  desde 2015,  pela  primeira  universidade  pública  do  munícípio,  com a

instalação do campus da Universidade Federal Fluminente na cidade, entre outras, destacam-se na vida

profissional.

Para que esses valores histórico-culturais possam se transformar em riqueza para a cidade, estão

sendo feitos  grandes  esforços  pela  iniciativa  privada  e  pelo  poder  público,  com ações  diretas  como

investimentos na educação, na divulgação e, principalmente, na transformação da consciência dos que

vivem em Petrópolis para que se sensibilizem com esses valores e recebam com toda atenção aqueles que

vierem nos visitar.

Outras cidades imperiais da América Latina são Ciudad Imperial, no sul do Chile, e a Vila Imperial

de Potosi, na Bolívia, que foram as primeiras e receberam seus títulos concedidos por Carlos V. Dom
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Pedro I deu o título de Imperial à Cidade a São Paulo, à Vila Rica (Ouro Preto) e a Montivideo, querendo

consolidar a presença militar brasileira na Banda Oriental do Rio da Prata em 1825. Os regentes de 1831

chamaram uma pequena vila de Goiás de Vila do Porto Imperial.  Finalmente, Dom Pedro II preferiu

denominar  nossa  vizinha  como Imperial  Cidade de  Niterói  em 1841.  Todas  essas  concessões  foram

rigorosamente legais, concedidas por decretos oficiais. Petrópolis, porém, entre todas essas, é a única que

nasceu sob o patrocínio e com a proteção de Dom Pedro II, em terras da Família Imperial. Até a sua

morte, nosso Imperador nunca se desligou de sua cidade. Petrópolis é cidade imperial oficiosa, mas com

todo o direito e o orgulho desse título de nobreza.

Fonte: https://www.petropolis.rj.gov.br/imc/index.php/petropolis/historia
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Caderno Direito nas Escolas

Direito de Família

Por Leandro Costa

O Direito de Família conceitualmente pode ser recortado como um conjunto de normas jurídicas

que  regulam  as  relações  pessoais  e  patrimoniais,  entre  as  pessoas  unidas pelo parentesco, pelo

matrimônio, pela união estável, bem como unidos por todos os modos de constituição de família, bem

como todos as derivações jurídicas referentes a esse universo, como por exemplo os institutos da tutela e

da curatela.

É  primordial que detenha  o conhecimento dos princípios aplicados ao Direito das  Famílias,

especialmente  pelo  fato  de  que  esse  ramo  do  direito  é  oque  mais  sofre  influência  da  doutrina  e

jurisprudência, e também dos costumes e das mudanças da sociedade.

Ademais, é diretamente impactado pelos princípios constitucionais, os quais levaram a sedimentação

dos princípios familistas a seguir:

1°) Princípio da dignidade da pessoa humana — esse princípio é uma cláusula geral, serve para

tudo. Dignidade é o que a pessoa humana tem de ter para viver e exercer sua cidadania. Abrange afeto,

bem-estar, respeito, saúde, desenvolvimento, patrimônio.

2°) Princípio da solidariedade familiar — estabelece um dever da família, da sociedade e

do Estado. Estabelece uma solidariedade entre os parentes.

3º) Principio da pluralidade das entidades familiares — O Estado tem de proteger a família em

todas as suas modalidades por meio de normas.

4º) Principio da isonomia entre cônjuges (para qualquer entidade familiar) — Assim

como há igualdade entre filhos, a lei reconhece a igualdade entre homens e mulheres no que se

refere à sociedade conjugal formada pelo casamento ou pela união estável.

5°) Principio da isonomia entre filhos — Antes da Constituição de 1988 havia diferenças

entre filhos legítimos, filhos adotados e filhos fora do casamento. Agora, todos os filhos tem os

mesmos direitos e qualificações.

6º) Principio do melhor interesse da criança e do adolescente — É uma cláusula geral de

proteção da criança e do adolescente. Se aplica em razão do caso concreto.

7°) Principio da paternidade responsável e do livre planejamento familiar —  Junto com  o

livre planejamento, vem o dever da paternidade responsável.
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Caderno Direito nas Escolas

8º) Principio da monogamia — há controvérsia se a monogamia é ou não um princípio, mas a

lei  impõe  como  impedimento  para o  casamento/união  estável  a  existência  valida  de  outro

casamento.

Essas são linhas gerais, apenas um esboço para orientação sobre o tema, logicamente que cada um

desses  princípios  carrega  em  seu  bojo  diversas  problematizações  e  aplicações  doutrinarias  e

jurisprudenciais a serem consideradas pelos entusiastas da matéria, lembrando que cada caso é um caso.

Conheça nosso canal no YouTube
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