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RESUMO 

 

Neste ensaio urbano se encontrará incursões ao objeto 

prático da materialidade migratória. Encontros e 

desencontros forjados na capital federal da Argentina, mais 

conhecida como cidade da Fúria, tanto quanto no litoral da 

província de Buenos Aires, Mar del Plata. Ao percorrer o 

trabalho, o leitor também terá presente a grande política 

articulada a categorias e conceitos fundamentais da 

geografia (econômica) marxista brasileira.  

 

 

Palavras – chave: geografia econômica; príncipe moderno; 

migrações; soberania nacional 
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Introdução 

Migrar de um país a outro sugere muitas questões que podem 

ser levantadas e que em muitos casos dificilmente são 

respondidas. Migrar é poder exercer o direito de andar por 

aí, em qualquer parte do planeta, sem ter de justificar os 

porquês de se locomover, de caminhar, de conhecer o que o 

mundo tem a nos oferecer. Exercitar a livre passagem por 

qualquer canto é um direito humano que fronteira alguma no 

mundo tem direito algum de interferir. Ao bem da verdade, o 

passe livre em seu mais alto atributo enquanto direito de 

ir e vir possui tamanha complexidade que qualquer tentativa 

de naturalização de um direito universal não passaria de 

mera fantasia ou ideal fantástico que até mesmo a 

imaginação seria a primeira a contestar. Circular pelo 

mundo que se quer moderno, ou que se faz moderno, é estar à 

frente de uma simples utopia idealizada e até mesmo 

mitificada nos ditames da liberdade. O caminho se faz ao 

caminhar, disse alguém alguma vez. Possivelmente o autor 

dessa frase representava suas convicções nessa afirmação, 

obviamente, por colocar-se em movimento. De tão óbvio a 

assertiva, me coloco a duvidar se realmente o caminho se 

faz ao caminhar. Não seria a inércia um próprio caminho, 

aquele que tudo se move ao seu redor, e ela mesma parada, 

estática, como algo no tempo imóvel, também ao seu modo, 

movimenta-se sem sair do próprio lugar? Não seria ela a 

chave que rompe a simples interpretação do movimento em que 

se coloca enquanto caminho a se caminhar? Não seria ela o 

próprio caminho, o próprio caminhar, que tudo se move, e 

que somente ela sairia do lugar? Aristóteles uma vez disse 

que o que não está em nenhum lugar não existe. A História, 

por sua vez, esgotou-se em demonstrar que não existe nada 

além desse espaço, e que não há espaço algum para sua 

adjetivação. Especular, de fato, é um caminho a ser 

perseguido, já a pressuposição não. Nesse sentido, haveria 

alguma fronteira a ser superada neste tempo em que até 

mesmo o frenesi societal se incorporou em seu próprio 

espaço? Eis do que esse ensaio se ocupa a dizer, bem como 

não dizer nada a esse respeito. Sem embargo, mesmo 

abandonando as origens e tradições escolásticas modernas, e 
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supondo criar, mesmo que como um rascunho, um método 

provocativo em busca de sínteses nada mecânicas, o leitor 

aqui poderá caminhar por todas as linhas do texto mantendo 

sua posição de prático inerte, aquela em que tudo se 

compreende, embora se cristalize no próprio lugar em 

questão. Como advertência ao leitor, deixo claro que a 

autocensura será utilizada como ferramenta ao longo do 

ensaio, e que, aliás, a geografia subdesenvolvida e 

periférica na ordem dos acontecimentos não se exime de 

nenhum de seus equívocos e deturpações. Por fim, o texto 

não isento de contradições e complexidades, se passa com as 

coisas que estão a viver pessoas que habitam a cidade da 

Fúria. Se por aqui temos nossa cidade maravilhosa que tudo 

abraça (até mesmo suas desigualdades), Buenos Aires embora 

carregue profundas semelhanças com o Rio de Janeiro, não 

descarta em seu futuro qualquer possibilidade de incluir 

seu passado pessimista – aquelas dúvidas existenciais 

obsessivamente compulsivas pela oralidade que circula por 

todos seus rincões. Como diria os portenhos: “El silencio 

no es Salud”.  

 

 

I. Una Peliza, aquela infeliz 

O primeiro contato quando se chega a outro país faz lembrar 

aquela máxima popular em que “a primeira impressão é a que 

fica”. Das primeiras impressões, a emoção irrompeu-se na 

frente, já que o frio daquele local deixava marcas no 

corpo. Segui pelo saguão do aeroporto por túneis e 

corredores até encontrar a aduana e legalizar o visto. Pelo 

caminho, alguns restaurantes e cafés aqueciam o caminho do 

outro lado do vidro. A música no ar lembrava aqueles ruídos 

de elevadores que habitam alguns poucos, quando não raros 

edifícios pela cidade. Reconheci, rapidamente, o que tocava 

nas cornetas que estavam situadas no alto do teto. 

Invisible y lasgolondrinas en la Plaza de Mayo, grande 

recepção antes de passar a fronteira imaginaria dos papéis. 

Esfriava cada vez mais ao entrar madrugada adentro. 

Ultrapassei o sinal seguindo em direção a porta que me 
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receberia dali em diante a cidade da Fúria. Antes de viajar 

tinha me planejado como, quando e onde, além do que fazer 

para me locomover até a casa da companheira de tempos idos. 

Ao chegar ao balcão das linhas que poderiam me levar até o 

ponto desejado, descubro em cima da hora que eles não 

faziam o percurso até onde iria. A partir daí senti que 

minha identidade começava a mudar. Nesse instante o frio já 

não mais existia já o corpo começava a falar. Queria fazer-

se portenho. Mudar. Por outro lado, a razão resistia ao não 

se deixar levar. Procurei as agências de táxis. Três vezes 

o preço daquele meu planejamento anterior. Chegava no rio 

da Prata, e logo queriam me levar quase tudo que tinha. Um 

senhor se aproximava. Cabelos grisalhos, estatura mediana, 

com marcas de sol em seu rosto, e algumas bagagens 

exóticas. Estava no mesmo voo que o meu, e logo passamos a 

conversar. Resolvemos então dividir o táxi já que não se 

valia a pena irmos separados. Em poucos minutos de prosa, 

descubro que o tal era surfista de Wind surf e que 

regressava do nordeste brasileiro depois de uma temporada 

de férias. Colocou-se à frente das negociações. A gerente 

logo percebeu que iríamos juntos, porém para lugares 

opostos e resolveu subir o preço da viagem. Pronto. Estava 

em Buenos Aires. O bate-boca foi tanto que não se encerrou 

até o momento que resolvi dizer a ela que pararia em um 

local que não dificultaria as coisas e tomaria outro táxi. 

O surfista economista, que depois me contou de sua 

profissão, se mostrou intimamente solidário e que não 

sairia com o táxi enquanto eu não tomasse outro táxi até o 

meu destino. Seguimos até o táxi daquela empresa. 

Geralmente taxistas são termômetros de qualquer país. Uma 

vez dentro de um táxi, e com algum interesse, é possível 

descobrir como andam as coisas naquela região, como está a 

economia e a política de um país em poucos minutos de 

viagem. Além de que a maioria são assíduos torcedores de 

times de futebol. Entramos no táxi. Em poucos minutos de 

conversa o campo estava formado. De um lado o economista 

River Plate, e do outro o chofer xeneize do Boca Juniors. 

Passei a ouvir intrigas de ambos os lados sobre seus times. 

E um único consenso. O país estava em um caos depois que 

Macri assumiu a presidência. Não eram macristas. Tão pouco 
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peronistas. Mas tinham votado pela mudança e receberam a 

mudança rapidamente com as tarifas de gás, energia, 

eletricidade a 300% de aumentos em 3 meses de governo. Além 

disso, não paravam de falar daquela gerente infeliz, la 

Peliza, que não queria deixar dividirmos o táxi. Acabou que 

o chofer me deixou na porta de casa, do outro lado da rua 

sem me cobrar nada. 

2. El discreto charme de la burguesia 

Os primeiros passos dados em uma cidade sugerem mais que 

mil palavras. Nada mais sincero que uma imagem dizer mais 

que mil palavras. Quando caminhamos deixamos rastros por 

onde pisamos, mesmo tendo o vento, e até mesmo a chuva ou a 

sujeira encoberto nosso trilhar. É possível também fazer um 

caminho inverso quando se quer saber daquele lugar, local, 

território ou espaço social em que se busca decifrar. Às 

vezes não precisamos sair do lugar em que estamos. Às vezes 

basta somente sonhar. Em rigor, não se pode compreender com 

objetividade a realidade que o mundo se projeta quando a 

cabeça se desliga do complexo na qual se insere as relações 

sociais que nela permeiam. O esforço em esboçar um caminho 

a se percorrer leva tanto tempo que pé algum se expressa 

com devida precisão. Pernas para que te quero se tenho asas 

para voar, dizia a comunista mexicana que jamais pisou em 

seu Kahlo. Difícil mesmo é dizer de Aquiles e as fraquezas 

na qual estamos todos condenados. A cidade da Fúria 

espacialmente representada pelos entremeios do mito e da 

realidade sugere inúmeras contradições expressadas na vida 

das pessoas comuns. Seria de extrema arrogância aqui tentar 

buscar em poucas linhas uma síntese do processo em que se 

está submetido a capital federal da Argentina, Buenos 

Aires. No mais, o materialismo histórico deveras autêntico 

dever-se-ia mergulhar aqui apenas com aquela máxima de 

Camus em seu romance “O Estrangeiro”, a saber, aquele que 

não conseguimos decifrá-lo e, portanto, jamais poderemos 

esquecê-lo. Nada mais obtuso seria exigir de alguns poucos 

dias perambulando por lugares daquela cidade, estruturar 

categorias geográficas em torno de mecanismos abstratos e 

sensoriais derivados dos caminhos percorridos. O que 

realmente se pode dizer, e que se faz necessário é livrar-
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se de uma vez por todas essa segunda colonização que chega 

a passos largos pelas classes dominantes imperialistas, bem 

como todo pensamento subalterno que se reproduz colonizado. 

Daí que fiz de minha referência noturna um ponto que 

poderia me localizar naquele bairro boêmio da capital. Cid 

Campeador, o guerreiro da unificação, deixava suas marcas 

entre as ruas e as largas avenidas que se cruzavam por ali. 

Além disso, as referencias do Banco da Patagônia, do posto 

da YPF e de uma pizzaria do outro lado da rua, bem como do 

mercado dos chineses não deixavam dúvidas de onde me 

encontrava. A noite passava a passos largos ao lado de uma 

garrafa de cachaça que trazia escondida na mala. Nada mais 

oportuno para esquecer-se do frio. Só mesmo a arte do 

encontro para proporcionar um salto qualitativo nas 

curiosidades que inventaram o mundo. Pela tarde la chica 

chegou. Vinha de Montevidéu, pois ainda vivia aquele 

incômodo de imigrantes em busca de um visto permanente para 

residir naquele país. Deixou tudo pronto pra mim. Não 

toquei em nada enquanto a esperava. Melhor que descrever o 

quarto-ateliê em suas inúmeras nuances, resolvemos sair 

pela noite a passear de bicicleta em busca de diversão. 

Como num ritual antropofágico a Bomba do Tempo marcava o 

ritmo das situações que não dava tempo algum de observar 

por onde passava, ou reproduzir aquilo que sentia. 

Universalizava-se assim o cheiro da cidade. Um aroma 

agradável transitando pelas superfícies do sonho 

civilizatório realizado pela técnica. O cenário 

fantasmagórico da metrópole irrompia-se enquanto espírito 

do tempo que ditava os frutos do trabalho e sua ociosidade. 

E assim, com Benjamin, abrimos as portas nas relações entre 

as vivências e as experiências.  

3. Malvadas e Malvinas, amor e ódio em tempos de caos 

Escrever sobre o caos é muito mais encantador do que falar 

de soberania, sentimento esse cultivado a distância e que 

das muitas concepções de mundo se encontram fora do 

horizonte de homens e mulheres comuns. Ao bem da verdade, o 

termo soberania forjado enquanto categoria histórica surge 

em disputa e pela disputa do espaço geográfico. Surge 

hierarquizada pelas bocas oficiais, por manobras de 
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controle, quando não de interesses capitais. Não há como 

negar que o domínio, a força, o poder e a autoridade são 

peças fundamentais que se relacionam entre si, e para si, 

no jogo em que não se conhece superior algum. Desse modo, 

engendrar questões como soberania em pleno século XXI exige 

certo esforço em compreender o alto grau de sofisticação em 

que o sistema capitalista atua mundo afora. Ao certo que 

não se possa falar hoje de soberania sem se levar em 

consideração sua antítese dialeticamente associada enquanto 

imperialismo. Não há vilões e mocinhos nessa composição. 

Não há dicotomia a cargo de inseri-las e explicá-las a 

realidade. Em outras palavras, é sempre aquela tensão 

exposta pela questão nacional e internacional que cabe a 

qualquer território, e até mesmo o espaço geográfico 

mundializado reproduzindo-se a ponto de superar-se. Assumir 

então estes conceitos chave não só enquanto critérios de 

interpretação, mas sim como a dinâmica em que concepções de 

mundo e relações de força e produção se entrelaçam e se 

combinam por inumeráveis caminhos permitem pressupor não só 

o vir-a-ser, bem como encontrar a estratégia e a tática 

pertinente de vencer os obstáculos presentes em nosso 

tempo. Contudo, falar de soberania sem sua concretude 

espiritual pode-se incorrer nos erros que a história nunca 

estará isenta de responder. Soberania, ao rigor da palavra, 

e no sentido forte e moderno enveredado, permite dizer que 

não há mais poder nos tronos e coroas. Subjetivamente a 

soberania de um monarca resiste em se imiscuir-se da 

realidade transformando-se naquilo que denominamos de 

império. Mas por outro lado, a soberania da qual falamos 

aqui não padece mais de cerimônias a um indivíduo soberano, 

e sim a coletividade representada no Estado. Enquanto 

espírito, o Estado passou a atuar como organização das 

Nações soberanas e autodeterminadas. Em pleno século XXI 

não podemos partir dos fracassos do passado, dos fragmentos 

e separatismos presentes na história, mas sim de suas 

unificações. É daí que precisamos passar a pensar o caráter 

unitário de qualquer Estado ao dar sentido a sua soberania. 

Em palavras miúdas, partir do imperialismo como estado 

atual das coisas é deixar transparecer e cair no 

esquecimento sua única forma superior em construção, a 
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saber, o Estado Unitário. Ideologicamente ao passar do 

tempo se criam inúmeras propagandas de minimizar o papel 

central do estado nas relações sociais, especialmente 

subdesenvolvidas. Entre as lutas de classes que atuam nesse 

cenário, e a maneira de exemplo síntese, a insuperada luta 

de libertação nacional entre povos colonizados e 

colonizadores, existe um abismo ideológico especialmente 

ocidental que se coloca aquém da fronteira de tais lutas 

procurando controlar de cima a baixo a produção das emoções 

“sociais” em escala global. Longe da psicologia de massas, 

a soberania nacional se posta como sentinela em uma vigília 

permanente, lembrando e invertendo-se Marx na ideologia 

alemã, a ponto de transformarem-se suas ideias em ideias 

dominantes.  

Sai logo cedo de casa. Peguei a chave, desci as escadas e 

logo estava na rua. Coloquei-me a caminhar em direção ao 

subte, abreviação de metrô para nós brasileiros. Com 

algumas poucas referências encontrei o caminho após ter 

andado algumas quadras. Quando não nos habituamos ainda com 

os lugares e locais em que estamos, a relação que temos do 

espaço se torna desconhecido. Parecia que não chegaria 

nunca naquele ponto de embarque. Após alguns dias, já sabia 

quantas quadras e quanto tempo gastava para percorrer 

aquele percurso. Não tinha tempo para me interessar na 

arquitetura por onde passava. A novidade exige atenção nos 

passos. Exige atenção por todos os lados. Não há espaço 

para distrações. E assim entrei no subte. Dali em diante me 

perdia na multidão criança sob os trilhos daquele trem. Em 

cada estação alguns murais que me chamavam atenção. Murais 

de pessoas desaparecidas na ditadura, murais artísticos de 

autores que não dava tempo de descobrir o nome, mosaicos e 

anúncios de propagandas. Uma mescla de sensações que de tão 

efêmero os olhos não enxergavam quase nada. Contudo, o 

cheiro mudava de parada à parada. Possivelmente se poderiam 

reconhecer algumas estações somente pelo cheiro. Gardel, 

por exemplo, deixava marcas de gorduras no ar. Marcas do 

óleo, da fritura, da comida rápida das esquinas e Kioscos 

que se vendiam basuras, ou melhor, dizendo, aquele lixo 

fast-food. Desci no final da linha vermelha, Leandro N. 
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Alem, o fundador da UCR, partido posteriormente rival ao 

peronismo. Segui em direção à rodoviária, pois viajaria a 

Mar Del Plata naquela noite. Na medida em que caminhava 

pela avenida do fundador da UCR, a rivalidade política 

ganhava peso nas distinções. Era como caminhar na avenida 

paulista em São Paulo. Mega construções de prédios voltadas 

exclusivamente para negócios externos de ambos os lados. Em 

raras exceções se encontrava por ali aquele conceito 

miltoniano das rugosidades materiais, em que prédios de um 

passado histórico embora não fossem demolidos, estavam 

sujeitos às mesmas funções em que a nova arquitetura 

business ocupava na imagem cristalizada de citadinos 

flutuantes. Já tendo a passagem em mãos, resolvi regressar 

à minha memória de uma tarde em Buenos Aires, quando há 

cerca de dez anos tinha passado por ali. Lembrava 

claramente do local em que paramos, próximo à zona 

portuária, e que depois seguimos em direção ao barrio de la 

Boca. Tinha comigo algum senso de direção, mas percebi que 

ao longo do trecho que caminhava havia mais ruas sem saída 

do que avenidas liberadas. Estava nesta altura na zona 

militar da marinha e da aeronáutica. Câmeras por todos os 

lados, em cada esquina caminhões e contêineres espalhados 

pelos recintos. Na calçada em que caminhava, numa tenda 

improvisada na calçada, operários bebiam cerveja enquanto 

almoçavam. Em um flash a ciência do Chico passava em minha 

cabeça: “Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar 

pensando melhor”. De um lado ex-combatentes das Malvinas e 

do outro ex-combatentes del Operativo Independência em 

Tucumán num mesmo plano consagrados pela soberania 

nacional. Os primeiros profundamente nacionais por lutar 

contra as forças imperialistas britânicas não deixavam 

dúvidas enquanto sua função representativa de defesa da 

pátria e pela pátria mãe. Já os outros, representantes de 

um internacionalismo corporativista, ditatorial e genocida 

se voltaram contra seu próprio povo, bem como seu país. 

Como se pode ver, a complexidade da questão de soberania 

nacional está acima de qualquer leitura histórica oficial. 
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4. Mar del Plata: uma geografia de encontros e desencontros 

São sete horas da manhã, e não vejo o Cristo da janela. A 

neblina toma conta do saguão, das ruas da cidade, das 

pessoas. Meu corpo não estava habituado com aquela sensação 

térmica de zero grau, embora estivesse marcando cinco nos 

termômetros. Por favor, um café, foi o que disse à 

garçonete da primeira lanchonete que encontrei. Ainda 

escuro, o dia tardava a nascer e meus pensamentos difíceis 

em acordar. Tinha feito uma reserva em um Hostel antes de 

viajar para aquela cidade, mas que segundo constava nos 

papéis só poderia entrar a partir do meio dia. Ao checar 

minha agenda de contatos, percebi que um velho camarada 

também iria participar do Congresso de Geografia Econômica. 

Um breve contato e aquela ansiedade de saber se já estava 

por ali. Má noticia meu amigo, foi o que me disse: com o 

voo atrasado por causa do nevoeiro, provavelmente só 

chegarei às onze da noite segundo a escala que me 

inseriram. Ainda assim, insisti em saber qual universidade 

que seria o congresso, mesmo sabendo que não teria a 

resposta. Depois do pão com manteiga e um café com leite 

fui atrás de tomar um táxi. Logo que parei do lado de fora 

da rodoviária havia uma fila enorme de taxistas prontos 

para levar-me onde desejasse. Estava fumando naquela 

ocasião, e mesmo assim o taxista disse para entrar, que não 

havia problema algum de fumar dentro do veículo. Passei a 

localização do Zeppelin Art e seguimos nessa direção. Pelo 

caminho meus neurônios acabavam de acordar ao lembrarem da 

conversa que tive com uma integrante da juventude comunista 

da argentina dias atrás, recomendando cautela naquela 

cidade provinciana. Dizia ela que havia grupos neonazistas 

atuantes e que todo cuidado era pouco. Aliás, disse também 

que se tivesse entrado em contato antes poderia ter 

conseguido me instalar na casa de companheiros, caso 

estivesse precisando de alojamento. Porém a conversa se 

desvirtuou quando disse a ela que não estava filiado ao 

partido. Logo, as coisas mudaram de direção, como se o 

obstáculo fosse uma carteirinha de papel com foto e 

carimbo. Antes que a conversa terminasse deixei claro em 

minhas últimas palavras dirigida a ela que mesmo não tendo 
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tais papéis, estava convicto que de algum modo “a história 

me absolverá”. No segundo momento, voltei-me ao termômetro 

que são os taxistas. Não demorou quase nada em o chofer 

começar a questionar o novo governo eleito no país. Uma 

catástrofe, afirmou. Em poucos meses o presidente Macri 

conseguiu quebrar o país tendo uma a cada três pessoas 

abaixo da linha da pobreza. É um absurdo o que se está 

fazendo com o povo argentino. O pouco que nos governos dos 

Kirchners se conseguiu produzir em termos de riqueza para a 

classe trabalhadora, digo, as inversões sociais que foram 

realizadas nesses quase 15 anos, em menos de três meses 

foram tudo água abaixo. E concluía: Votei a Scioli nestas 

eleições por ser peronista, mas tinha clareza que grande 

parte dos redutos peronistas na província de Buenos Aires 

tinha passado a oposição. Cristina não era Nestor. E Nestor 

sabia muito bem tratar a oposição enquanto adversário 

político. Cristina se esqueceu deste princípio básico da 

política que qualquer governante que se queira governante 

precisa adotar. O jogo político vai além das rupturas. 

Constrói-se um governo sólido com continuidade nesta época 

histórica em que vivemos. Cristina ao tratar a oposição 

enquanto um inimigo a se combater, esqueceu-se deste 

princípio democrático. Estava ainda com o cigarro aceso 

quando se virou para trás e disse: é aqui. 

4.1 A geopolítica do príncipe moderno como desafio à grande 

política 

Toquei a campainha uma, duas, três vezes e nada. Quase 

desistindo um senhor abriu a porta. Logo me apresentei a 

ele dizendo que estava muito frio e gostaria de entrar. 

Passei o pé adentro e pedi se podia deitar no sofá até que 

o pessoal do Zeppelin acordasse. Tentei dormir, tirar um 

cochilo enquanto aguardava os jovens para realizar meu 

check-in. Em menos de uma hora, um rapaz desce as escadas e 

pergunta ao velho quem estava ali deitado no sofá. Estava 

naquele sono superficial que me coloquei a disposição de 

esclarecer a antecipação de estar ali em horário não 

programado. Conversamos rapidamente e ele me dirigiu ao 

primeiro andar onde estava o alojamento. Subi as escadas 

ansiosamente em busca de uma cama. A primeira sensação que 
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tive causou certo estranhamento. Treliches por todos os 

lados, mais parecia um cenário daqueles confinamentos dos 

filmes que remontam os campos de concentração. Tem vaga 

nesse quarto e no outro, pode escolher, dizia o rapaz ainda 

com sono. Ficarei aqui, nesse cômodo. Ele se virou e seguiu 

para sua cama. A vontade em tomar um banho tomou conta de 

mim que logo procurei o banheiro do quarto. Passando pelo 

cômodo sem querer fazer barulho para não acordar os demais 

cheguei até o banheiro. Uma surpresa inédita e um 

sentimento de impotência parearam no ar. Água por todos os 

lados. Parecia que o banheiro tinha sofrido os efeitos de 

um tsunami. Pensei duas vezes em continuar por ali. Em um 

segundo resolvi mudar de quarto. Voltei ao primeiro que 

sobrava uma cama ao meu dispor e me estiquei no cômodo 

Eclipse lunar. Não saia da cabeça aquela vontade de tomar 

um banho. Ao lado havia outro banheiro com uma placa que 

representava ser o banheiro feminino. Passei uma meia hora 

pensando em tomar um banho lá, mas havia algo que me 

bloqueava. Não por ser o banheiro feminino, mas por haver 

regras ali que mal conhecia. Ouvi um ruído vindo da cama ao 

lado. Um transeunte se levantava da cama e seguia em 

direção ao banheiro. Após alguns minutos ele retornara a 

cama. Tive aquilo como um sinal aberto. Uma pressuposição 

que aquele banheiro pertencia à coletividade do local, e 

que o outro estava interditado. Aguardei mais um instante. 

Outra pessoa se levantava da cama e seguia em direção ao 

banheiro. Depois de meia hora retornou ao quarto de banho 

tomado. Pronto. Estava liberado e agora de banho tomado, 

desci as escadas em direção à rua. Procuro um café para 

tentar descobrir onde seria realizado aquele congresso, já 

que tinha comigo que seria em uma universidade. Peço 

informação na rua onde se localizava a Universidade Publica 

de Mar del Plata e descubro que há inúmeros campus. Por 

sorte, em uma busca na internet descubro que o congresso 

seria realizado em um hotel algumas quadras de onde estava. 

Aliviado passei a caminhar pelas ruas do lado em que havia 

sol. Logo cedo já havia muitas filas espalhadas por bancos, 

supermercados, e inúmeros outros estabelecimentos em plena 

quarta-feira. Segundo a métrica pseudo-ideológica, por um 

momento pensei estar em um país socialista, que a 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 
 

ANO 3, NÚMERO 3 

NOV.2016 

 
 
 
 

propaganda imperialista não tarda em alimentar a 

consciência das pessoas segundo a qual “socialismo é 

miséria” ou “socialismo é fome”. Comprei um sapato novo só 

para usá-lo na minha apresentação. Na medida em que 

aumentava os passos, o calcanhar de Aquiles apresentava 

fissuras em meu corpo. Bom mesmo são os sapatos velhos que 

estão adequados em nossos pés. É como aquele dito popular 

que “toalha nova não enxuga”, se adéqua muito bem aos 

sapatos novos. Ao chegar ao hotel do encontro procurei logo 

um sofá para tentar consertar a bolha que havia surgido por 

ali. Sensata, a mulher que estava no credenciamento sacou 

de sua bolsa um curativo que ajudou aliviar minha tensão. 

Geralmente nesses encontros a gente sempre espera um café 

da manhã seguido de coisas para comer, típico de coquetéis 

de congressos, mas só havia café à vontade. Enchi o copo e 

aguardei o início das atividades. Seria o primeiro da fila 

na apresentação dos trabalhos pela tarde, já que pela manhã 

o congresso se voltava a sua própria apresentação de 

abertura. Na última fila do auditório passei a ouvir atento 

sobre a geografia econômica latino americana. Intelectuais 

de distintos países reunidos por um só interesse. Não havia 

dúvidas naquele congresso. A pós-modernidade subitamente 

havia penetrado nos alicerces da última fronteira 

geográfica em que se postulava marxista. A insistência por 

parte de alguns que ali se incumbiam de tentar uma síntese 

entre as categorias de geografia econômica sem ao menos 

conhecer minimamente a categoria fundamental de formações 

sócio-espaciais deixavam claro o caminho em que estavam 

transformando a nossa geografia, a saber, em mera 

ferramenta estruturalista de compreender os fenômenos 

sócio-espaciais a partir de recortes da realidade, num 

exemplo vulgar de mosaicos espaciais – e temporais - sem 

relação alguma com a dialética. Em uma espécie de síntese 

sem síntese, se realizava engenhosas descrições de 

territórios usados, exercitando falsas dicotomias entre 

polos externos/internos no que há de mais superficial no 

que se possa produzir para e pela geografia. Não havia 

síntese das múltiplas determinações presente nos trabalhos 

apresentados, como bem nos advertia Marx em seu método de 

investigar a realidade. Variantes eram escolhidos a bel 
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prazer do investigador cruzando dados, por assim dizer, de 

acordo com os interesses que se buscava iluminar. A 

totalidade, enquanto categoria histórica, nada mais era que 

uma distorção empírica de fenômenos isolados e 

reestruturados pelas pesquisas em andamento. Quando logo se 

abriu para o debate, uma brasileira levantou alguns 

questionamentos sobre alguns pontos ditos acima. Tive a 

sensação de não estar sozinho naquela sala e me pus a 

interrogar os apresentadores quanto a crise de hegemonia 

marxista no interior da geografia latino americana. 

Obviamente procurei questionar, por outro lado, mudando as 

posições do jogo retórico, se não havia consolidado em 

nossos programas de geografia econômica o pós-modernismo 

enquanto ciência. Insisti umas três vezes, tentando fazer 

com que compreendessem meu difícil espanhol. Sem respostas, 

me dirigi para fora do hotel aguardando a brasileira também 

sair. Conversamos um pouco sobre o que havia se passado 

naquele debate e resolvemos almoçar juntos. Paulista 

carioca, contava-me que era professora na universidade 

federal no Rio de Janeiro, e questões da Educação Nacional 

seriam abordadas em seu trabalho. Algumas afinidades e 

amigos conhecidos, pares, nossa intimidade crescia a todo 

instante. Uma mistura de simpatia e anti-sociabilidade 

deixava marcas em sua feição. Depois de comer, levantei as 

pressas e segui para o encontro, já que precisava estudar 

um pouco do projeto que iria expor. Quando voltei ao 

auditório, logo uma senhora apareceu por ali. Começamos a 

conversar e dali em diante preparar o trabalho, estudar, e 

organizar minha apresentação de modo informal. Apresentei 

todo o projeto à senhora, que a cada palavra que traduzia, 

ela se interessava cada vez mais pelo tema. À hora se 

aproximava, e me convocavam a mesa para dar início aos 

trabalhos da tarde. Não tive tempo para refletir se iria 

expor meu trabalho na língua em que pertencia minha 

nacionalidade. Preferi continuar arriscando palavras na 

língua do povo argentino. Ao bem da verdade, já estava 

habituado com o espanhol, mesmo sabendo de meu limitado 

conhecimento e vocabulário. A questão para mim estava mais 

em tentar fazer com que compreendessem o que tinha a dizer. 

Tentar mesmo errando, uma possível integração dos povos do 
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sul. Em resumo, o trabalho apresentado buscava encontrar 

uma síntese entre a grande política e os desafios impostos 

ao moderno príncipe, mutatis mutandis o partido moderno. 

Não caberia aqui dissertar a respeito do trabalho nesse 

momento até porque o que chamava atenção do público estava 

mais em saber naquelas circunstancia do golpe de Estado que 

acontecia simultaneamente no Brasil. A rigor, o trabalho 

exposto deixava pistas para um aprofundamento da pesquisa 

em curso no que diz respeito a geopolítica. Em um breve 

esboço pude trabalhar categorias fundamentais tanto da 

geografia como da filosofia da práxis ao dar luz sobre os 

problemas em que os Estados Nacionais da América do Sul 

enfrentavam naquele momento. Não se afastando dos conflitos 

internos inerentes à própria conjuntura política nacional, 

acrescentava em minha fala elementos que davam suporte para 

compreender em chave ampla os reais interesses do 

imperialismo em nosso continente. Petróleo e água norteavam 

a pesquisa. Toda desestabilização política no bloco 

regional passava pela disputa de terras próximas ao 

aquífero guarani situado na tríplice fronteira (Itaipu), 

tendo o governo argentino selado um acordo com os Estados 

Unidos na construção de uma base militar ao norte do país, 

e outra situada no círculo do fogo, demonstrando reais 

interesses em atrapalhar a construção da base de pesquisas 

espaciais acordadas com a China ainda no governo de 

Cristina. De acordo com os estudos de Moniz Bandeira, 

dever-se-ia levar em consideração a compra de extensas 

terras na tríplice fronteira por grandes corporações 

bancárias mundo a fora. Assim articulava estes elementos na 

política regional e nacional dos Estados com os estudos de 

Gramsci sobre a grande política. De maneira genérica, na 

medida em que trabalhava a categoria de formação social, ou 

assim dizendo, sócio-espacial, a exposição ganhava relevo 

em cada palavra dita naquele auditório. Por ser o primeiro 

a apresentar o trabalho tinha aquela sensação de não saber 

se realmente estavam compreendendo os elementos de minha 

fala. Passei então a observar a atenção das pessoas sobre o 

que dizia – em uma espécie de retorno. Dizem que às vezes 

funciona, quando falamos em público, escolher uma pessoa do 

entorno e direcionar tudo o que se diz, ou se deixa de 
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dizer, para termos clareza da compreensão alheia. Senti um 

alívio, quando os olhos azuis de uma galega sentada na 

última fileira gesticulava com sua cabeça. Em tom de 

ironia, consegui dos presentes, não só sorrisos como 

gargalhadas naquela apresentação. Desse modo poderíamos 

vencer a OTAN. Poderíamos vencer o medo produzido pelas 

guerras em nome da democracia ocidental. Poderíamos eleger 

a Paz em seu sentido mais autêntico das lutas de 

libertação. Quando se abriu a mesa para o debate uma única 

pergunta no ar. E o Golpe no Brasil, você poderia nos 

explicar o que está acontecendo em nosso país irmão? Quais 

a fissuras que se encontram nessa conjuntura interna 

nacional e toda a campanha de desinformação que se produz a 

distância de nossos olhos, embora atentos nos boatos que 

divulgam por aí? O que fazer diante do protagonismo dos 

fatos sobre os atores sociais no século XXI? 

 

4.2 As divergências com o Partido Comunista Brasileiro 

Questão de ordem! O que pretende tal geografia que se diz 

marxista, mas que não ultrapassa o estágio econômico-

corporativo dos sindicatos? Uma geografia que, aliás, se 

preocupa única e exclusivamente com certa legislação, 

salários e estado de bem estar social de classe - para si? 

Em última estância poderíamos até endossar as teses 

althusserianas, onde a primazia da economia se sobrepõe sob 

o restante das manifestações humanas. Porém seria um 

equívoco esquecer-nos de toda complexidade que nos oferece 

as superestruturas em seu mais alto grau de sofisticação 

nas mediações. Nesse sentido, poder-se-ia até supor que as 

leis elaboradas e outorgadas no legislativo agiriam em 

conformidade com aquela relação econômica dos salários, dos 

preços e dos lucros, como lembrou Marx na crítica ao 

cidadão Weston quanto ao dogma de que os preços das 

mercadorias são determinados ou regulados pelo salário. A 

diferença é que uma lei econômica, além de colocar-se na 

contramão de toda economia política superficial, jamais 

pode ser equiparada a leis baseadas em consensos políticos, 

como no caso aqui de nossas divergências com a capitulação 
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das leis de diretrizes da Educação Nacional. É óbvio que 

direitos trabalhistas conquistados historicamente podem 

sofrer reveses ao passo de serem excluídos das pastas 

regimentais. Falar dos problemas da Educação Nacional 

categoricamente fundamentado nos salários e aposentadorias 

da classe professoral é de tamanha pequenez política que 

consequentemente abre uma gama de fatores que possam se 

cruzar em um trabalho como o foi apresentado. O que 

acrescentaria para nós marxistas, estudar lei a lei, artigo 

a artigo, parágrafo a parágrafo dos processos legislativos 

educacionais, para concluir, como uma resposta pronta desde 

antes de iniciar certa pesquisa, que o ensino brasileiro, 

além de sucateado, só deu sequência aos ditames políticos 

do fundo monetário internacional? Como descaracterizar todo 

o trabalho realizado ao longo dos governos petistas na 

construção de inúmeras universidades federais, institutos, 

além de programas de fomento para a inclusão de camadas 

sociais que atravessaram toda a história do país mergulhado 

numa posição subalterna no ensino-aprendizagem? Evidente 

que há questões pertinentes que foram levantadas naquela 

exposição, embora não me cansaria em recordar o provérbio 

latino que Marx insiste em endossar ao amigo Weston: 

“repetitio est materstudiorum” (a repetição é a mãe do 

estudo). Do que adianta enxergar as contradições 

educacionais tendo a mesma saída como solução para todos os 

problemas e conflitos, dito de outro modo, como uma ideia 

fixa e imutável? É inadmissível aceitar a crítica vulgar de 

uma falsa dicotomia entre ensino público versus privado. A 

tese central, se é que podemos chamar isso de tese, é que o 

sucateamento da educação pública está intimamente vinculada 

à expansão do ensino privado. Se os filhos da classe 

trabalhadora hoje podem concluir uma carreira superior são 

devido à concessão feita as empresas privadas, via 

incentivos estatais (programas sociais) de inserção dessa 

multidão de jovens em busca da profissionalização. Como 

seria possível atender uma gigantesca demanda inclusiva 

somente com a educação pública? Em nenhum momento foi dito 

ou levantado bases reais e concretas de planejamento 

educacional no trabalho apresentado. Como é possível pensar 

na construção de inúmeras universidades públicas, por 
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exemplo, em um curto espaço de tempo para atender os 

anseios das novas gerações que saem a todo vapor das 

fraldas do ensino médio em busca de trabalho? Nada mais 

obtuso e desleal com a realidade, para não dizermos 

falacioso o argumento utilizado como conclusões da 

pesquisa. A retórica é sempre a mesma. Salário baixo dos 

professores, precarização do ensino, falta de 

infraestruturas, desvio de verbas, corrupção, e pra 

concluir, enriquecimento das corporações de ensino – sem 

tocar em outra questão polêmica como a formação ideológica, 

que não vem ao caso submeter a tal análise nesse momento. 

Se tomarmos como meia verdade a explicitação das 

contradições na qual estamos submetidos, avançaríamos muito 

mais do que aceitá-las como síntese de um processo complexo 

em vias de sofisticação. Não há como resolver problemas 

futuros sem antes mesmo resolver nossos problemas do 

presente. Não há como supor uma lógica pragmática, como faz 

os profetas, de adequar a realidade a simples esquematismos 

da própria cabeça de um idealizador. Ciência é poder 

comprovar no tempo e no espaço, simultaneamente, os avanços 

e os deslizes que a tornam ciência. O resto é tautologia 

para inglês ver. Só o planejamento é capaz de responder 

essas questões. Já a organização é a maneira mais 

privilegiada de ser medíocre. Assim concordou o homem comum 

quando desfez de seus sonhos. Anoiteceu. Segui conforme o 

endereço que ela tinha me passado. Combinamos de sair 

naquela noite para comemorar nosso encontro. No caminho 

ouço uma música vindo em minha direção. Saio da rota por um 

instante e descubro um Pub Bar rolando um rock em seu 

interior. Sem muita opção no que fazer naquele frio ela 

topou a ideia de irmos tomar um vinho por ali. Demonstrava 

mágoas com alguns camaradas que discordaram de suas 

posições no congresso ao denunciar seu trabalho como pauta 

do sindicato nacional dos docentes das instituições de 

ensino superior, o Andes. Reconheço que faltou elegância 

dos camaradas no debate, ao não colocar os devidos pontos e 

argumentos de maneira mais sabia, ou assim dizendo, 

revolucionária. A falsa consciência do que nos fala Engels 

para a manutenção da hegemonia revolucionaria, não só foi 

descartada naquela ocasião em que os ânimos estavam à flor 
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da pele, como também poder-se-ia dizer que nem mesmo fosse 

conhecida. A primeira garrafa de vinho apresentava sinais 

de esgotamento. Partimos para outra. O camarada me envia um 

sinal que seu voo acabava de chegar à cidade e que iria 

direto para onde estávamos. Por sinal, a banda acabava de 

se apresentar e ele não teve que desembolsar cinquenta 

pesos no cover artístico. Na cerimônia de apresentações 

puxei uma cadeira e passamos a beber e reviver aquela arte 

do encontro de anos sem nos vermos. A geografia passou a 

ser o alvo de nossas discussões. Já o congresso, o baluarte 

de nossas decepções. Em vinte minutos lá se ia mais uma 

garrafa de vinho. A carioca se indispôs a prosseguir o 

debate iniciado com aquela velha tática de “estou velha 

para entrar madrugada adentro com vocês”. Enquanto pcbista 

sabia muito bem que debater com um velho anarquista e um 

stalinista a partir de falsas premissas não teria muito 

para onde seguir com seus argumentos. Levantou-se da mesa, 

e numa daquelas frases vazias, cheias de interpelações 

pseudo ideologizadas, disse-me em alto e bom tom: “é rapaz, 

você precisa estar organicamente inserido em alguma 

organização, sua atuação, embora cheia de grandiosidade, só 

terá seu valor dentro de um programa e estrutura 

profundamente definida”. Rever amigos de longa data é 

sempre aquela coisa do prático inerte. Envelhecemos, e a 

amizade continua sempre a mesma. Às cinco da manhã 

resistiam na praça junto às forças dionisíacas colocando a 

conjuntura em dia. 

5. La boca, o bairro da classe trabalhadora 

El Obelisco 

¿Donde teníalaciudad guardada 

esta espada de plata refulgente 

desenvainada repentinamente 

y a loscielos azules asestada? 

(Fragmento do Soneto de Baldomero Fernandez Moreno) 

 

Regressado à cidade da fúria, aguardava os encaminhamentos 

da “chica” sobre o que fazer no final de semana. Abrimos 

uma garrafa de vinho na noite anterior e planejamos uma 

possível incursão pela cidade. Ela teria uma agenda 
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restrita de horários, e assim, pela tarde teríamos que nos 

dividir se quiséssemos governar. O ensaio programado da 

tarde me deixava livre para andar pela cidade à deriva. Em 

frente ao Obelisco monumental almoçamos. Podia-se se 

observar, a distância a grandiosa imagem de Eva Perón 

grafada em uma construção mais adiante. Em uma hora de 

conversa, um novo caminho se abriu sobre meus olhos. A 

tradição das festas juninas parecia conspirar a meu favor. 

Uma de suas amigas ficaria responsável por minha tutela. 

Sugeri a “chica” que gostaria de conhecer algum dos locais 

de encontro dos velhos comunistas do século XX, bares, 

cafés, algo que pudesse me colocar em contato com aquela 

tradição de Mercedes Sosa e companhia. Nada feito. Seguimos 

a La Boca, pois haveria uma fogata, que para nós não passa 

de uma festa junina em praça pública, naquela noite. Ao 

entrar no ônibus de rota 66, começamos a cultivar 

afinidades de maneira a nos conhecermos. A curiosidade de 

ambos fez com que chegássemos até a garagem em que se 

guardavam os ônibus. Enfim La Boca. Algumas lembranças 

remontavam minha memória daquele bairro. A feira em que se 

vendiam artesanatos e quinquilharias, o tango dos bares de 

rua, as casas velhas, um pouco de sujeira a olhos nus, a 

zona portuária, tudo começava a fazer sentido segundo as 

velhas recordações. Só não pude ver o Estádio do Boca 

Juniors, La Bombonera, pois estávamos no lado sul do 

bairro. Numa mistura de fome e sede seguimos procurando 

algum local para saciar nossos anseios. De tradição filo-

trotiskista, a cada passo dado ela sinalizava o forte 

peronismo presente por ali. Não precisava de muito esforço 

para notar a força política do bairro. Muros e paredes 

pintadas tingiam a arquitetura tipicamente espanhola com 

traços estritamente portenhos. Dizia por si só a capacidade 

organizativa que possuíam nas lutas sociais e interesses 

nacionais. Entramos em um restaurante numa esquina 

estratégica. Ali foi em que selamos a integração dos povos. 

Ali deixamos um pouco do que acreditamos, daquela esperança 

de subverter a ordem das coisas prontas e moldadas. A 

intensidade e o desejo tomaram conta de nossos corpos que 

se mesclavam ao som dos tambores da Bomba do Tempo. O fogo 

simbólico queimava a traição historicamente representada em 
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praça pública. Dos balões que caiam do céu, sobrou-me um 

azul na mão esquerda. A direita se ocupava de segurar a 

garrafa de vinho que nos aquecia naquela noite fria. Meu 

presente, meu regalo. Azul da cor do céu negro que vestia a 

noite com seus matizes. Um olhar diria mais que mil 

imagens: “espere por mim morena, espere que eu chego já”. 

6. Uma nota à guisa de conclusão: o Ser geógrafo no século 

XXI 

O que nos faz geógrafos não pode se resumir as próprias 

ações cotidianas. O que nos torna geógrafos não se presume 

a meros papéis formais consagrados pelas instituições. Ser 

geógrafo está além de seu objeto de estudo, diga-se de 

passagem, o espaço. Ser geógrafo é levar a sério o caráter 

unitário dessa disciplina. A maneira de uma escolástica, a 

geografia passou ao longo dos séculos transformando-se de 

acordo com os anseios da própria realidade contraditória em 

que se construía. Não há como negar que a geografia moderna 

nasceu no seio da aristocracia alemã, embora os gregos, em 

seu modo de interpretar e produzir a vida, foram pioneiros 

em matéria de fazer história – tanto quanto geografia. 

Apostaria em dizer que a geografia no século XXI é sinônima 

das lutas de classes espalhadas por todo o mundo. Em outras 

palavras, está posta à frente de seu tempo enquanto síntese 

do complexo espaço-temporal do moderno e do arcaico 

concomitantemente. São as múltiplas e infinitas combinações 

que faz dela qualquer um tornar-se geógrafo. O geógrafo 

unitário. Qual ciência seria capaz de ultrapassar as 

fronteiras do subdesenvolvimento e colocar-se em uma 

posição insuperável em seu tempo? Ser geógrafo não é 

produzir somente um olhar crítico à realidade posta e 

estabelecida enquanto padrão ou lógica seja ela social ou 

não. Não é somente produzir mapas e pontos que permitam 

estruturar sobre novos ângulos a mesma informação produzida 

na superfície. Não é observar o clima e suas inúmeras 

mudanças milimetricamente calculadas e encontrar nos 

entremeios das análises previsões futuras à Era do gelo. 

Não são sugar da terra seus insumos, detritos e minerais, 

comparar com outros de outros locais encontrando 

semelhanças (e raros cristais) no manto infernal que 
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esconde o núcleo do centro dinâmico da terra. Não é só 

pular de galho em galho na procura dos melhores frutos que 

a natureza tem a nos oferecer. Não é, ora, pois, uma 

disciplina exclusiva dos problemas e anseios em que 

enfrenta a sociedade. Suas mazelas organizativas, seus 

modos de produzir a vida, sua forma de encarar o mundo, seu 

conteúdo às vezes vazio de preenchimento, bem como o 

processo na qual tudo se insere e deixa-se de inserir-se. A 

geografia não se resume a ciência do passo a frente e já 

não estamos mais no mesmo lugar. É viagem. É campo. É 

cidade. É poesia da sétima arte. É o cosmos. É o mundo. A 

via láctea na anti-arte. Ela é tudo isso e mais um pouco em 

que não é também. É sistêmica, nas palavras de Tricart. Das 

ciências, é a mais antiga, a chave de toda a curiosidade. 

Descobriu, transformou, reinventou o mundo, fez da história 

o caminho mais absurdo onde homens e mulheres não 

encontraram seu fim desde o início. Ao longo do tempo 

edificou Estados, destruiu nações, invadiu impérios, não 

deixando espaço algum para especulações. Ao criar 

consensos, a geografia ampliou-se no século XXI. Não podia 

mais viver das guerras como sócia menor de uma pobreza 

intelectual e subjetivamente organizada pela ciência de 

caserna. Está além, aquém, e a seu próprio tempo como a mãe 

de todas as ciências. Eis o ser geógrafo unitário no século 

XXI.  Nem novo, nem velho. Entre o mito e a realidade, 

apenas geógrafo - senhor escravo de seu tempo. De todas as 

opressões persistentes no mundo, uma voz que não se cala, 

que não se deixa mudo. Ao bem da verdade, ser geógrafo nada 

mais é do que lutar pela vitória da verdade. Basta então 

saber onde ela se encontra. Decifra-te ou te devoro, diria 

Mamigonian sobre o enigma! 
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