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APRESENTAÇÃO 

Depois de uma longa interrupção provocada por dificuldades de ordem múltipla, eis aqui o 

número 10 da revista Fevereiro. O número reúne artigos sobre a atualidade política brasileira e 

mundial, mas contém igualmente duas seções especializadas (fora a seção em língua 

estrangeira), um dossiê sobre um grande intelectual brasileiro recentemente desaparecido e 

algumas resenhas críticas.  

 Roberto Fragale Filho e José Francisco Siqueira Neto, em “Reforma trabalhista: uma 

cartografia das discussões equivocadas, esquecidas e frustrantes” fazem uma análise do curso 

lamentável do processo de reformas das leis do trabalho, e do não menos lamentável leque de 

discussões que se faz em torno do tema. Apenas aprovada, a Consolidação das Leis do Trabalho 

já era objeto de crítica, e hoje se faz valer um pretenso “envelhecimento” da legislação, como se 

o tempo fosse por si mesmo um argumento. Os dois autores mostram como há uma verdadeira

ofensiva patronal e política contra os direitos dos trabalhadores, e também contra a justiça do 

trabalho (os juízes do trabalho são chamados de “loucos” e reputados como “mal formados”, e 

chega-se mesmo a propor a extinção pura e simples da justiça do trabalho). Entretanto, a 

situação não é muito favorável também no interior do campo crítico: o recurso aos esquemas 

binários, a incapacidade de analisar com rigor os problemas em tela, o corporativismo e 

ausência de espírito democrático campeiam ali, embora não faltem exemplos em contrário. O 

artigo é um salutar chamado de denúncia de patrões e políticos reacionários, e um apelo à 

renovação e ilustração do campo crítico. 

 Em a “Extrema-direita de hoje e o Brasil: modos de usar”, Tales Ab'saber traça uma importante 

análise psicopolítica da produção ideológica delirante da extrema-direita brasileira, pela qual 

esta constrói, em sua narrativa onírica, projeção de ódio e desejo de destruição, a imagem do 

Inimigo absoluto da civilização a ser abatido em uma guerra iminente que teria por objetivo 

regenerar a nação e salvar as tradições dos “bons brasileiros”, ameaçadas pela ação 
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conspiratória do agente “comunista, corrupto e moralmente degenerado”. Tales nos faz notar 

que a produção de energia mobilizadora da ideologia de ódio da extrema-direita teve, no 

processo do golpe de Estado brasileiro, uma importância para muito além dos guetos. 

 

Esquadrinhar as tendências e descaminhos da esquerda e dos candidatos (hoje governantes) 

tecnocráticos, como Macron, é a linha do artigo da dupla Christian Laval e Pierre Dardot. “A 

urgência democrática” é, ao mesmo tempo, uma análise da conjuntura (pré-eleitoral) com 

sobrevoos teóricos de maior monta: critica-se as candidaturas à eleição, mas também as teorias, 

as ideologias e a as estratégias que subjazem essas plataformas políticas. Entre crítica ao 

populismo, à tecnocracia, à impotência da esquerda para reinventar a democracia, os autores 

também retomam sua análise sobre a potência do neoliberalismo de se reinventar e sobreviver 

mesmo às crises do sistema.  

 

“A tragédia de outubro: descontruindo os mitos em torno da insurreição bolchevista de 1917”, 

de Ruy Fausto, reexamina o sentido da insurreição de outubro de 1917. Como já fizera em 

artigos anteriores, o autor tenta mostrar como há dois processos simultâneos no outubro russo: 

um, revolucionário, e, outro, de forma muito sui generis, contrarrevolucionário. Lênin não quer 

à toa que a tomada do poder se dê necessariamente antes da reunião do congresso pan-russo dos 

sovietes. E o medo da contrarrevolucão (em sentido clássico) não foi certamente o seu único 

motivo (se é que foi um motivo). 

Ele queria que o poder fosse remetido em primeiro lugar ao partido, e não ao soviete. Por outro 

lado, se os bolcheviques tinham apoio popular, o conteúdo desse apoio era o “poder dos 

sovietes”, não um governo de partido único (a prova disso: o formidável entusiasmo popular, 

cada vez que se abria a possibilidade de um governo de coalisão das esquerdas). A tragédia de 

outubro, cujo preço a esquerda paga até hoje, vem em grande parte, desse “quiproquó”. 

 

 Em “Trump e os trumpistas”, o sociólogo alemão Wolfgang Streeck analisa os determinantes 

da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Munido de instrumental 

marxista – retomando o clássico XVIII Brumário e o conceito de bonapartismo – e também 

recorrendo à discussão acerca da formação de classes sociais e de grupos identitários, Streeck 
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sublinha todos os erros, recentes e não tão recentes, da esquerda norte-americana, erros esses 

que claramente facilitaram a ascensão do empresário.  

 

 José Lindgren-Alves analisa em “Principismos que corroem a luta pelos direitos humanos” um 

certo número de deformações no interior dos movimentos e mobilizações identitárias ou 

libertárias. Protesta-se contra a execução de um animal portador do vírus da ebola, com base na 

defesa (em si mesma justa, mas aqui abstrata) dos direitos dos animais. Multiplicam-se os 

apelos às identificações regionais (também justas em princípio, mas aqui levadas ao paroxismo 

e ao arbitrário). Inibe-se o protesto contra as violências a mulheres, em nome do respeito pelas 

particularidades culturais etc. O artigo contém um recenseamento de exemplos que ilustram os 

descaminhos de certos movimentos identitários ou libertários. O segredo dessa atitude, o autor 

vê refletido na camiseta de um jovem em Barcelona, onde se lê: “não penso, sinto”. Trabalho 

salutar o de Lindgren-Alvex, que reforça e não enfraquece as lutas identitárias e libertárias. 

 

 Que representou a vitória de Emmanuel Macron, e do Pela República em Marcha, nas eleições 

presidenciais francesas? pergunta-se Ruy Fausto, no artigo que consagra ao tema. O texto faz a 

crônica das eleições presidenciais francesas, com as suas peripécias, das quais a mais importante 

(além do seu resultado) foi a debacle da candidatura tida como quase vitoriosa do ultraliberal 

François Fillon, por causa de um affaire de uso indevido de facilidades públicas em proveito da 

própria família. No início da campanha, ninguém dava nada pelo candidato Macron, que fora 

ministro de Hollande. Ele acabou eleito. No primeiro momento, subsistiu alguma ambiguidade 

sobre o que ele representava. Mas em seguida, ele apareceu claramente como o candidato de 

uma direita modernizada, que substitui velhos corruptos e incompetentes, que se afirmavam de 

direita, por quase-jovens, modernos, supostamente competentes, e que se declaram não de 

direita mas de centro. Macron é a nova face (de centro direita, sem dúvida) das forças de 

conservação do sistema. Mudar tudo para que nada mude, segundo o dito bem conhecido: 

alguma coisa mudou, é claro, mas a operação se fez e se faz claramente em proveito da direita, e 

não por acaso tem todo o apoio das centrais patronais.  

 

Em “Subjetividades no ponto cego da esquerda: crise do trabalho e do bem-estar”, Tatiana 

Roque analisa o envelhecimento da narrativa clássica da esquerda em torno da oposição de 

classes e da figura do “trabalhador”. O capitalismo contemporâneo misturou as cartas, e já não 
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reconhecemos as velhas figuras, ou elas aparecem enredadas em diferenças e oposições que os 

clássicos não conheciam ou não reconheciam. No centro destas está a questão do trabalho 

doméstico, não reconhecido como “produtivo” pela esquerda clássica, mas também outras 

complicações introduzidas por fenômenos que não são novos mas que tomaram um peso 

considerável, como o das lutas identitárias. No cerne desses problemas está a questão da 

subjetividade: que subjetividade podemos propor a explorado(a)s e oprimido(a)s, numa época 

em que o “espírito empresarial” ou o “empreendedorismo” penetra mesmo nas camadas mais 

pobres da população ? Não temos resposta, mas a figura clássica do “trabalhador” certamente já 

não responde ao problema. Abre-se assim uma perspectiva nova, numa situação em que a 

subordinação ao capital é mais do que real, e penetra muito mais fundo na subjetividade do que 

supunham os clássicos. 

 

 A grande repercussão do texto que Fernando Haddad publicou na revista Piauí gerou uma 

infinidade de comentários e novas intervenções. Ainda que as questões econômicas tenham sido 

longamente discutidas com Marcos Lisboa nos números seguintes da revista, algumas questões 

propriamente políticas parecem ter ficado pela caminho. Passado algum tempo – no seu texto, 

“Levar aos livros o que se aprendeu na pele” – Arthur Hussne volta ao artigo e procura 

desenvolver um diálogo crítico, visando dois pontos principais: o significado das manifestações 

de junho de 2013, e o debate sobre patrimonialismo e corrupção. Apesar de muitas 

concordâncias, esses dois pontos podem gerar uma longa discussão sobre o cenário atual e os 

anos do PT no governo federal.  

  

 O ensaio de Alexandre Carrasco, “Os limites da política: Merleau-Ponty e Lefort (em 

torno dos direitos dos homens e da paz europeia)” é uma reflexão, a meio caminho da filosofia e 

da política, em torno dos impasses do presente, a partir de uma discussão em torno da passagem 

das Aventuras da dialética de Merleau-Ponty à crítica política de Claude Lefort. Para o autor, o 

que se joga aí é em grande parte a oposição entre a razão (a faculdade, ou, antes, a atividade 

intelectual, totalizadora) e o entendimento (a faculdade, ou antes a atividade, intelectual de 

separação e análise do real). O problema já está em Merleau-Ponty, e a sua “crise do 

entendimento“ é na realidade crise da razão dialética. Lefort enriquece o argumento, com o tema 

da crítica dos poderes despóticos pela democracia, enquanto exigência de separação entre o 

poder, de um lado, e a lei e o saber, de outro, isto é, como desincorporação brutal do poder. É a 

noção de limite que estaria por trás dos dois movimentos. Mas a trajetória lefortiana também 
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está ameaçada por impasses internos. O lado imediatamente político do problema está no 

esvaziamento do projeto europeu como elemento de um projeto de emancipação. 

 

 Em “Brasil, ano zero”, Alexandre Carrasco faz um diagnóstico do momento político 

brasileiro, começando pela ideia de um ciclo de rupturas, que, regressivamente, nos leva do 

momento presente a 1964, de lá a 1945, a 1930 e a 1889. O autor focaliza depois o que une e 

separa o momento presente do golpe de 64, a começar pelas diferenças no contexto 

internacional. A redemocratização tem o seu momento forte, apesar de tudo, na Constituição de 

88, estranho produto democrático de uma maioria conservadora. Mas essa Constituição foi feita 

para não ser efetivada: segundo alguns, ela “não caberia no orçamento”. Daí o empenho em 

“reformas” que garantiriam a “modernização” do país. Mas a condição para o êxito destas, 

patrocinado por uma coalisão em que o PSDB e o PMDB são atores decisivos, é que o sufrágio 

universal não estrague a festa: é preciso, pois, controlar o processo eleitoral, pelo menos a lista 

dos eventuais candidatos à presidência. As propaladas “reformas” não poderiam surgir de 

maiorias representadas. 

 

O número 10 traz resenhas críticas sobre dois autores.  

Dois dos livros de Jessé de Souza – “A tolice da inteligência brasileira” e “Radiografia do 

golpe” – são resenhados conjuntamente no artigo “Da tradição brasileira a uma radiografia”. 

Ainda que não abarcando todas as discussões trazidas pelos dois livros, nele, Arthur Hussne faz 

uma longa discussão sobre os pontos centrais de cada livro. Apesar do papel crítico que têm no 

debate recente, as intervenções daquele autor, tanto na forma de livros quanto de entrevistas e 

palestras, evidenciam algumas insuficiências e pontos cegos, em especial acerca do papel de 

certos autores clássicos das ciências sociais no Brasil e também na avaliação dos governos 

petistas. – A segunda resenha, escrita por Luiz Enrique Vieira de Souza (UFBA), trata do livro 

de Luiz Marques (Unicamp), Capitalismo e colapso ambiental, vencedor de um dos Prêmios 

Jabuti de 2016. A obra de Marques é um alerta eloquente para o fato de que, embora as 

pesquisas recentes apontem para o agravamento da crise ambiental, são frustrados ou desfeitos 

todos os tímidos esforços no sentido de reverter ou ao menos mitigar os danos ecológicos. Além 

de uma cuidadosa reconstituição dos principais argumentos do livro de Marques que sustentam 

esse diagnóstico, Luiz Enrique acrescenta alguns dados derivados de suas próprias pesquisas na 

área dos estudos energéticos para reforçá-los. O resenhista se alia ao autor para frisar que se 
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trata de reconhecer os desmentidos fáticos de todas as perspectivas que buscaram recortar um 

horizonte conciliatório entre a dinâmica do capitalismo atual e a preservação ambiental futura, e 

conclui que é a própria ideia de “desenvolvimento sustentável” que deveria ser aposentada. Mas 

se ele se mostra simpático à proposta de “descrecimento administrado”, insiste em que o 

enraizamento dessa perspectiva nas sociedades industriais encontra resistências, mesmo dentro 

da esquerda.  

Como nos nossos números anteriores, o número 10 traz uma seção de literatura e arte, dirigida 

por Marcela Vieira. Poesia e loucura, singularidade e comunidade, linguagem e vida: esses 

pares “conceituais” revelam-se extremamente relevantes para se pensar a poesia de Raúl Gómez 

Jattin, poeta colombiano nascido em 1945, que viveu em Cereté, Bogotá, e Cartagena, onde 

morreu em 1997. Entre hospitais psiquiátricos e uma adesão das ruas como morada, Jattin tem 

um estilo poético insubmisso que o coloca ao lado de uma tradição poética que supõe poesia e 

vida como coincidentes. Poeta ainda desconhecido no Brasil, Jattin é símbolo da vida e da 

poesia como experimentação. A tradução de seus 5 poemas, sob cuidado do apaixonado leitor 

Marcelo Zoppi, é acompanhada de introdução de Ana Cristina Joaquim e de ilustração de 

Danilo Volpato. – Ainda na sessão de literatura e arte, temos um artigo da crítica de cinema 

Dalila Martins Camargo, que se propõe a abordar o filme do casal de Straub-Huillet Introdução 

a “Música de Acompanhamento para uma Cena de Cinema” de Arnold Schoenberg. Com um 

ponto de vista que visa aos temas cultura, barbárie e história, Dalila observa a manipulação de 

objetos “culturais” feita pelo casal francês, e, sobretudo, a análise cinematográfica que tais 

cineastas dedicam ao grande compositor viennois Schönberg. – A seção de arte e literatura traz 

ainda três artigos: um, de Fernão Pessoa Ramos, intitulado “Cinquenta anos de Terra em transe 

e uma certa crise ética em 1968”. Trata-se de uma análise da trajetória do cinema brasileiro, 

vista da perspectiva da relação entre o cineasta e o “povo”. Este aparece como um “outro”, com 

o qual o artista de classe média tem uma relação ambivalente. Há, na realidade, uma história 

nessa relação, que vai se modificando nos diversos momentos por que passa o cinema brasileiro, 

tais como o articulista os reconstitui. Uma das manifestações mais característica desse outro é o 

“transe”, que aparece no título do filme mais conhecido de Glauber. A relação com o “transe” 

cristaliza o sentido e a dialética daquela relação. – O segundo artigo, “Em busca de um novo 

Tiradentes, sobre o filme Joaquim, de Marcelo Gomes“, é assinado por Lucas Torigoe: em 

busca de um novo Tiradentes, de uma nova mitologia, de uma nova forma de olhar, Marcelo 

Gomes nos trouxe seu Joaquim, releitura mais do que necessária de um dos mitos maiores de 

nossa República. Tanto formalmente quanto em seu conteúdo e curadoria, o filme aparece, para 

além de obviedades, como um filme de seu tempo. Em uma leitura que combina referências 
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estéticas, diálogos com a história de outros Tiradentes e análise sociocultural, Lucas Torigoe 

descortina o potencial, que o filme tem, de abrir algumas fendas em visões tradicionais e gastas 

dessa velha história. – O terceiro artigo é de Alexandre Carrasco, que se ocupa do livro Sessão, 

poesia e profecia, de Roy David Frankel. O livro conduz o leitor, a partir de um início que 

anuncia uma pesquisa formal, a uma análise da famigerada sessão da Câmara de Deputados, de 

17 de abril de 2016, em que se votou a abertura do processo de impeachment contra a presidenta 

Dilma Rousseff. 

  

O número 10 oferece, também, um dossiê sobre Antonio Cândido, grande figura da 

intelectualidade brasileira, falecido em 2017. Ricardo Crissiuma assina uma apresentação do 

dossiê, o qual contém uma declaração do antigo Partido Socialista Brasileiro, em que Cândido 

repudia o “capitalismo de Estado”, isto é, o “comunismo” russo (tem-se informações seguras de 

que foi Antonio Cândido o redator do texto); uma entrevista com Antonio Cândido, de 2002, em 

torno do PT, concedida a Rodrigo Savazoni e Cláudio Cerri; e um texto de memórias de Ruy 

Fausto, em torno de anedotas, de acordos, mas também de alguns desacordos com os seus 

amigos e mestres, Gilda e Antonio Cândido. 

 

 O número 10 traz ainda, e pela primeira vez, uma seção etnográfica, organizada por Alexandre 

Carrasco. A apresentação, redigida pelo organizador, serve como introdução tanto ao projeto de 

criação de uma seção etnográfica, como os artigos de Yara de Cássia Alves, Jorge Mattar 

Villela, Thais Mantovanelli, Suzane de Alencar Vieira e Karina Biondi, incluídos neste número. 

Para não prolongar demasiadamente a presente apresentação, remetemos o leitor àquele texto 

introdutório. 

 

 Na seção em língua estrangeira, publicamos a versão inglesa, The Limits of Politics, do ensaio 

de Alexandre Carrasco, que sai também em português, nesse número. 

 

Boa leitura! 
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Ricardo CRISSIUMA 

Dossiê Antonio Candido – 

Apresentação 

 

 

A Revista Fevereiro publica na seção seguinte um conjunto de textos dedicados 

ao prof. Antonio Candido (1918-2017): o primeiro consiste em uma republicação da 

resolução do Partido Socialista Brasileiro, veiculado originalmente na Folha Socialista 

em 1952 e depois coligido no livro organizado por Vinicius Dantas, Textos de 

intervenção;1 o segundo a republicação de uma entrevista de Candido concedida a 

Rodrigo Savazoni e Cláudio Cerri, veiculada originalmente no site da campanha de Lula 

para presidência de 2002; e, por fim, um texto de memórias escrito por Ruy Fausto a 

respeito da convivência com o casal Candido e Gilda de Mello e Souza.  

Com esses textos pretende-se oferecer ao leitor um breve com foco na trajetória 

política de Antonio Candido. Trajetória que, grosso modo, poderia ser resumida a 

alguma militância clandestina no começo da década de 1940, os anos de Partido 

Socialista Brasileiro; à atuação na fundação da Associação Docente da Universidade de 

São Paulo (ADUSP), exercendo a sua vice-presidência na década de 1970; e à 

esporádica participação nas campanhas e fóruns internos do Partido dos Trabalhadores.  

É presumível que ante a envergadura de sua atividade como crítico literário e 

acadêmico essa discreta biografia política empalideça, empurrando-a quase para o 

                                                           
1 Candido, A. “Repúdio à doutrina do capitalismo de Estado”. In: Candido, A. Textos de Intervenção, org. 

Vinicius Dantas, São Paulo, Editora 34, 2002, p. 360-64. 
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esquecimento. E no entanto, há um significado singular nesse percurso político de 

Antonio Candido que merece maior atenção. Desde a sua militância clandestina em 

pequenos grupos até a sua entrada no Partido Socialista Brasileiro,2 ele prima por uma 

esquerda crítica, antissectária e orientada por uma leitura dos problemas do país. A 

despeito da parca visibilidade, tanto os grupos políticos do início da década de 1940, 

quanto PSB, que durou de 1947-1964,3 tiveram um papel importante na história da 

esquerda brasileira ao se afastar das teses do Partido Comunista e inserir a democracia 

no eixo da agenda progressista. As resoluções partidárias escritas por Candido, e depois 

referendadas em reunião partidária, que republicamos aqui mostram-se mesmo um 

documento importante de um explícito e contundente afastamento de partes da esquerda 

do país dos destinos tomados pelo Estado Soviético, pelo fato de já ter dado provas 

suficientes de um distanciamento definitivo do ideário democrático.   

É importante notar que mesmo depois de cassado o registro do PSB após o golpe 

de 1964, quando já nomeado professor da USP, Candido tomava seu trabalho 

acadêmico como via para se perseguir uma importante transformação social no país. O 

que não significava colocar os estudos universitários diretamente a serviço da resolução 

dos problemas nacionais, mas ser consequente com a crença de que “as soluções práticas 

dependem de germinações obscuras, um lento acumular de trabalhos aparentemente gratuitos, 

mas que vão formando uma atmosfera, uma tradição, um estilo, dentro dos quais as atitudes 

adquirem sentido e consistência”4. Ante o colega Cruz Costa que condicionava o valor do 

pensamento à sua capacidade de voltar ao nível dos problemas concretos provados do 

povo brasileiro, aconselhando, por conseguinte, estudar antes a dieta do caiçara do a 

Fenomenologia do Espírito, Candido sai com a seguinte boutade:  

 

Rapazes, o pensamento tem valor na medida em que contribui para 

melhorar a vida dos homens; logo, sereis tão dignos estudando a dieta 

do caiçara quanto a fenomenologia do espírito, segundo Hegel. Da 

sinceridade e da profundidade do vosso estudo brotará o essencial, que 

                                                           
2 Para um balanço sobre esse período, conferir Antonio Candido, “Paulo Emílio: a face política”. In: 

Candido, A. Vários escritos. São Paulo/ Rio de Janeiro, Duas Cidades/ Ouro sobre Azul, 2004, pp. 253-

69.  
3 Alexandre Hecker, O socialismo sociável: a história da esquerda democrática em São Paulo (1945-

1965), São Paulo, Ed. Unesp, 1998. Agradecemos a indicação bibliográfica a Vinicius Dantas.  
4 Candido, A. “A filosofia no Brasil”. In: Candido, A. Textos de intervenção, op. 

cit., p.263. 
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á a formação de uma mentalidade incompatível com a atual dieta do 

caiçara.5  

 

A “missão” da universidade para Candido sempre foi essa: não só acatar 

problemas concretos pontuais, mas promover uma verdadeira transformação da 

mentalidade. E para isso era crucial se construir um acúmulo capaz de superar a 

sujeição da vida pensante nacional ao sabor do fluxo e refluxo dos modismos 

intelectuais estrangeiros que vinha de par com a dominação econômica a que o país 

estava submetido. Por certo, o engajamento de Candido nas paritárias da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras, a atitude destemida de defesa dos estudantes quando do 

ataque à Maria Antonia e à perseguição de seus estudantes e a criação da combativa 

Revista Argumento testemunham a importância que conferia à universidade. Depois 

com a fundação da ADUSP, vemos que Candido conta conferir um novo rumo à luta 

pela educação democrática no Brasil a partir da pressão de fora para dentro e não apenas 

aprimoramento dentro dos marcos institucionais já dados. Alguns professores recordam 

do período em que Candido exerceu a vice-presidência da ADUSP, como agitado por 

uma série de debates e seminários, donde transparecia o esforço de transplantar para os 

barracões do Butantã a convivência universitária que vigia na Maria Antônia.  

Com a redemocratização, Candido vai se reposicionar no quadro partidário que 

estava se abrindo. A experiência no Partido Socialista Brasileiro já lhe plantara a 

inquietação a respeito das limitações de um partido que se restringe apenas a 

intelectuais e mais uma rala porção de profissionais liberais. A decisão de seguir um 

grupo de amigos para ajudar na fundação do Partido dos Trabalhadores é vista como 

uma espécie de amadurecimento para a importância de se atuar em um partido de 

massas capaz de garantir força e viabilidade eleitoral para implementar as reformas 

sociais necessárias ao país. Aquele PT incipiente, pela participação popular na sua 

concepção, parecia destinado a esse papel. Mesmo a diversidade de tendências que 

abrigava, por maiores que fossem os conflitos, era vista a seus olhos como capacidade 

democrática de abrigar as diferenças.  

Mas a política deveria estar voltada para Candido a buscar um processo de 

redemocratização que efetivamente atacasse os entraves mais profundos e arraigados do 

                                                           
5 Candido, A. Idem, ibidem, p. 264. 
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conservadorismo brasileiro. Para tanto, a política mais uma vez teria de se aliar ao 

trabalho acadêmico, como fica claro na conferência proferida por ocasião do Centenário 

da Abolição no Brasil , onde Candido oferece uma reconstituição de todo o processo 

que permitiu que a faculdade de filosofia chegasse a colocar a questão do negro no 

centro da compreensão do que é o povo brasileiro. E indicava também como sem que 

essa questão fosse enfrentada, não seria possível constituir uma verdadeira democracia 

no país:  

 

o sentimento de insegurança que corrói a personalidade e é agravado 

pelas situações de humilhação. Ora, é impossível conceber uma 

sociedade democrática na qual grande parte da população é privada 

dos meios de viver com dignidade por causa da cor da pele, e na qual 

é submetida a formas degradantes de discriminação.6  

 

Já em 1988, Candido denunciava que a Universidade não deveria se eximir de 

adotar políticas no sentido de lidar com este problema, reivindicando “medidas que 

aumentem as possibilidades de recrutamento entre os nossos patrícios considerados de 

cor e, a este título, sujeitos às restrições de um preconceito tão tenaz quanto 

dissimulado”.7 Mas, apesar do relevo que conferia ao papel da universidade, Candido 

nunca deixou de dialetizar a relação entre política e esclarecimento, convicto de que 

sobretudo na America Latina havia a necessidade de um projeto popular para uma 

“inversão estrutura” que permitisse levar a Ilustração adiante.8   

Daí a necessidade de se passar agora da academia à luta política. É esse o prisma 

que vai levá-lo a ressaltar a perspectiva de chegada do PT ao poder (vide a entrevista 

que republicamos abiaxo). Sem deixar de demonstrar sua preocupação ante o laxismo 

no desenho do quadro de alianças do partido para o combate eleitoral, Candido tinha 

bastante convicção da importância da esquerda popular chegar ao poder no país: 

“Políticas de alianças envolvem riscos, mas tudo em política é risco”. Candido alertava 

como aceitar certos riscos é inerente à atividade política:  “Então, a opção é a seguinte: 

ou eu não quero o poder, ou eu quero o poder. Se quero, tenho que correr os riscos 

inerentes a essa decisão”. Mais uma vez, era a conjugação de combate às desigualdades 

                                                           
6 Candido, A. “A Faculdade no centenário da Abolição”. In: Candido, A. Vários Escritos, op. cit., p. 236. 
7 Idem, ibidem, p.236. 
8 Candido, A. “A Perversão da Aufklärung”. In: Candido, A. Textos de Intervenção, op. cit., p. 264. 
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e ao conservadorismo com a democracia que se revelava como o fundamento de seu 

apoio ao projeto eleitoral de 2002. A capacidade que Candido via no PT era aquela de 

articular e elaborar as expectativas dos diversos atores importantes para a 

redemocratização do país. Por mais que à luz favorável do desenrolar da história há 

quem possa querer questionar o diagnóstico de Candido, é necessário reconhecer sua 

luzidez em apontar que um projeto de poder a serviço da transformação social envolve  

riscos e sacrifícios.  

O texto de memórias de Ruy Fausto, todo pontuado de anedotas muito 

reveladoras, mostra como Candido, e também Gilda, foram talvez os mais longevos 

zeladores do “duplo solo” que era aquele da Universidade de São Paulo durante as suas 

primeiras décadas. Pois se a sala de aula da geração do começo de 1960, quardadas as 

suas devidas exceções, já era dominada pelo conteúdo disciplinar e a metodologia mais 

“científica” trazida pelos professores franceses, nas conversas de corredor, nas 

assembleias e nos bares do centro9 ainda correia a seiva cultural que remontava ao 

modernismo dos anos 1920. Nomes como Oswald de Andrade, Mario de Andrade, 

Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Pedro de Andrade, Graciliano Ramos circulam 

nos textos desses dois autores na dupla condição de “amigos” e, por assim dizer, “objeto 

de pesquisa”. 

A prontidão para a defesa da universidade ao longo dos anos de chumbo não vai 

deixar de ser requisitada ao longo do final dos anos 1970 e começo de 2000; agora 

contra o sacrifício da docência em prol dos currículos acadêmicos, contra o 

sufocamento das humanidades em nome de um conceito mercadológico de 

accountability, e todo o processo de se criar uma universidade sem cultura. O duplo solo 

da faculdade foi se perdendo ao passo da funcionalização de todas as atividades da vida 

acadêmica. Em texto cujo título faz uma paródia ao de uma peça de Wilde, “A 

importância de não ser filósofo”, Candido não deixa de brandir oportunamente a 

memória de um dos professores mais marcantes de sua geração contra a bitola 

acadêmica que já arriscava cortar o fio ligando conhecimento e experiência.  

O advento da universidade de massas trazia junto com a democratização um 

corte definitivo com as vantagens e desvantagens daquele modelo em que professores 

                                                           
9 Bento Prado Jr., “A biblioteca e os bares na década de 50”, in: Revista Fevereiro, n. 8. 
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que, acionando contatos aqui e ali, procuravam traçar “as grandes linhas” do “destino 

intelectual” de seus alunos. A solidariedade difusa que devia se manter mesmo sob as 

maiores discordâncias intelectuais como condição para a continuidade da formação de 

novas gerações no contexto de um regime que despertava inimizade comum de toda a 

inteligência cedeu lugar para uma concorrência que mina a convivência universitária e 

cala o diálogo na desconfiança e no ressentimento. E nem mesmo agora, quando 

governo e parcelas representativas da sociedade voltam claramente a se indispor contra 

à inteligência de maneira quase indistinta, as disputas internas cessam de ganhar mais 

força e ramificações.  

A trajetória política de Antonio Candido parece apontar para um dos grandes 

desafios da esquerda hoje: reencontrar o vínculo entre socialismo e democracia diante 

de um súbito recrudescimento do conservadorismo brasileiro aliado a uma lógica 

capitalista extremamente concentradora e excludente. A resistência e os avanços das 

forças de esquerda parecem depender da capacidade de recuperar um horizonte 

transformador, sem recair em sectarismo. Isso passa por denunciar o sequestro e o 

falseamento da “radicalidade” do pensamento de classe média,10 tão importante para 

diversas conquistas progressistas na história brasileira, pela mentalidade conservadora 

travestida de modernidade e juventude e a apreender os processos em curso nas  bordas 

da nossa sociedade periférica. Nesse cenário onde há tanto a ser feito, a consolidação de 

partidos e de coletivos deve estar subordinada a um senso coletivo de reconstrução, 

teórica e prática, do campo progressista. É preciso, portanto, ter a capacidade de 

reconhecer erros e diferenças sem perder a solidariedade própria àqueles que, ainda que 

de formas distintas, estão em uma mesma luta. E olhar para a história da esquerda é 

cuidar para que não sucumbamos, também na política, à descontinuidade que nos 

condena a um recomeçar do zero, e incapacita nossa experiência de lidar com as 

estruturas que marcam a nossa formação social.  

 

 

 

 

                                                           
10 Candido, A. “Radicalismos”. In: ______. Candido, A. Vários Escritos. São Paulo/ Rio de Janeiro: Duas  

Cidades/ Ouro sobre Azul, 2004, pp.193-214. 
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Antonio CANDIDO 

 

Repúdio à doutrina do 

capitalismo de Estado11 

 

 

A Comissão Estadual do Partido Socialista Brasileiro, Seção de São Paulo, 

reunida em Santos no dia 27 de junho de 1948, considerando o problema da posição que 

os socialistas devem assumir em face da orientação seguida pelo Partido Comunista do 

Brasil, posto na ilegalidade graças a uma situação que contribuiu para criar com os seus 

desmandos teóricos e práticos, mas que representa principalmente um ataque 

reacionário à liberdade de associação, considera fundamentais os pontos seguintes: 

 

1° - O Partido Socialista Brasileiro é contrário tanto ao comunismo russo quanto 

à sua expressão local, o Partido Comunista do Brasil. 

 

2° - Entre o comunismo como doutrina, e o socialismo democrático, existe uma 

convergência de objetivos, visto que ambos lutam pela socialização da propriedade, 

com as consequências decorrentes daí, no campo da produção, da distribuição e da 

                                                           
11 Conforme nota de Vinicius Dantas, organizador da coletânea Antonio Candido, Textos de intervenção, 

São Paulo, Editora 34, 2002 (2 vol), este texto foi primeiramente publicado na Folha Socialista, nº 10, 

São Paulo, 15/8/1948. Trata-se de uma “tese originalmente tese apresentada em nome da Comissão 

Executiva Estadual, aprovada em reunião plenária em 27/6/1948”. Esta versão segue a da edição da 

coletânea acima menciona (“Repúdio à doutrina do capitalismo de Estado”, in  Antonio Candido, Textos 

de Intervenção. (org. Vinicius Dantas), São Paulo, Editora 34, 2002 (2 vol), pp.360-364) que, por sua vez, 

a reproduziu a partir do folheto Posições socialistas (São Paulo, Partido Socialista Brasileiro, 1949). 

(Agradecemos a Ana Luisa Escorel, Vinicius Dantas e a Editora 34 por nos concederem o direito de 

republicar este texto neste breve dossiê em homenagem ao prof. Antonio Candido.) 
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organização social – inclusive a supressão progressiva do arcabouço do Estado como 

forma suprema de controle. 

 

3o - A referida convergência não existe, todavia, em relação ao capitalismo de 

Estado que, na URSS, esclerosou numa ditadura permanente o processo de socialização. 

Segundo as concepções mais elevadas do humanismo ocidental, de que o socialismo é o 

herdeiro legítimo, os meios empregados para obter um fim não podem substancialmente 

ser destacados deste, sob pena de desvirtuá-lo, ou, por outras palavras, o fim não é mais 

do que a cristalização dos meios e sua projeção definitiva. Ora, na URSS — não 

importa indagar se por contingência histórica ou por desvio político — a concentração 

estatal criou uma contradição desumana, e portanto antssocialista, entre a razão de 

Estado e as forças produtivas. Aquela, encarnada numa poderosa e vasta elite 

burocrática, estas, como nos estados burgueses, mantidas na condição proletária, quando 

não exploradas em campos de concentração sob a forma de trabalho forçado. Assim 

sendo, os socialistas declaram que não havendo identificação do capitalismo russo de 

estado com o comunismo, não há convergência de alvo, mesmo remota, entre ele e o 

socialismo. 

 

4° - O desenrolar dos acontecimentos colocou em nossos dias o problema da 

conduta política como escolha entre a adesão ao capitalismo russo de Estado e o 

capitalismo burguês norte-americano — ambos na fase suprema das suas manifestações 

imperialistas. Para muitos, a escolha pareceu inevitável, e na Europa vários partidos 

socialistas optaram por um lado ou outro. O Partido Socialista Brasileiro acha que tal 

escolha, na fase atual, e para os brasileiros, é não apenas desnecessária como 

prejudicial. Repelindo o imperialismo soviético, repele igualmente o imperialismo 

norte-americano que nos ameaça diretamente com a voracidade insaciável dos seus 

trustes. 

 

5° - Repudiando a doutrina do capitalismo de Estado, do nacionalismo soviético 

e do imperialismo armado (que se concretizam no Estado totalitário russo), os 

socialistas repudiam, em consequência, os seus representantes, isto é, os diferentes 
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Partidos Comunistas entre os quais está o brasileiro. Todos eles, mais ou menos 

declaradamente conforme o país, visam implantar o Estado totalitário, que se revelou 

incompatível com o socialismo verdadeiro, de vez que esmaga a democracia proletária. 

 

6° - Os socialistas não esperam que o Partido Comunista possa desenvolver uma 

linha coerente de luta pelo povo, visto que é obrigado a amoldar-se às diretrizes vindas 

da URSS — o que os poderá levar a propor reformas progressivas em fase de revolução 

popular ou golpes armados em fase de tática conciliatória. Deste modo, os socialistas 

repelem o Partido Comunista tanto como expressão pretensa do comunismo, quanto 

como partido brasileiro — isto é, sob o ponto de vista geral e sob o ponto de vista 

particular . 

 

7° - Na sua crítica ao Partido Comunista, o Partido Socialista distingue a massa 

proletária da elite dirigente. Esta, cegamente obediente às fórmulas russas; aquela, em 

grande parte caracterizada por uma admirável consciência de classe e denotadora de 

vocação, de uma intrepidez política socialista capaz de servir de base às conquistas mais 

fundamentais do socialismo. E é esta circunstância que nos torna mais confiantes no 

futuro das lutas sociais no Brasil . 

 

8° - Repelindo a teoria e o movimento representados pelo Partido Comunista, o 

Partido Socialista poderá, no entanto, colaborar com os antigos comunistas e com 

qualquer outro partido que não seja fascista, em questões de detalhe. Na questão da 

anistia aos presos políticos, os agrupamentos socialistas e antifascistas colaboraram com 

os comunistas; atualmente, na questão do petróleo, poderemos com eles colaborar12 na 

Câmara Federal , os nossos deputados se aliaram a eles mais de uma vez em questões de 

ordem prática, como ainda hoje se aliam, para os mesmos fins, a deputados de partidos 

burgueses. 

                                                           
12 “A bandeira do monopólio estatal do petróleo foi levantada no Congresso Nacional pelo deputado 

socialista Hermes Lima em março de 1948 por ocasião dos debates sobre o anteprojeto do Estatuto do 

Petróleo. Antes da campanha da Comissão de Estudos e Defesa do Petróleo, o deputado comunista Carlos 

Marighella havia apresentado em junho de 1947 um projeto, logo engavetado, de privatização da indústria 

do petróleo com abertura ao capital estrangeiro”. (Nota de Vinicius Dantas reproduzida da edição Antonio 

Candido, Textos de intervenção. São Paulo, Editora 34, 2002 (2 vol) 
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9º - Esta atitude é consequência do próprio panorama político brasileiro. Embora 

mantenhamos a maior independência em relação aos demais partidos, denunciando-os 

sem exceção, temos que lutar pelas reivindicações indispensáveis à manutenção do 

precário regime democrático em que vivemos e, portanto, temos frequentemente de 

compor forças. Podendo nos encontrar com os comunistas no campo parlamentar e, 

mesmo, na atividade legal, fá-lo-emos sem a menor concessão teórica e mantendo no 

plano geral as nossas reservas. 

 

10º - No seu ataque ao Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialista 

Brasileiro não o considera em separado dos outros partidos, porque se opõe igualmente 

a todos, mesmo quando se articula com eles em questões práticas. Com o Partido de 

Representação Popular não admite colaboração de espécie alguma; quanto ao Partido 

Social Democrático, sabe que é o principal baluarte reacionário no seio da burguesia; 

em relação aos demais, sabe que a União Democrática Nacional é instrumento da 

burguesia liberal a serviço de interesses comerciais, latifundiários, industriais e 

bancários; sabe que o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Trabalhista Nacional são 

camarilhas de exploração demagógica do proletariado; que o Partido Social Progressista 

é um híbrido dos demais e que nenhum deles merece a confiança popular . 

 

11º O Partido Socialista Brasileiro se propõe a lutar nos quadros da democracia 

burguesa, procurando liquidar, nela, as ameaças totalitárias e as escamoteações 

conservadoras. Sabe que a liberdade burguesa é em grande parte fictícia, mas que é um 

mínimo passível de ampliação por meio da luta diária, da doutrinação e da atividade 

legal; um mínimo que importa preservar em nossos dias de depravação do sentimento 

da liberdade, para que, fiel ao nosso programa de Socialismo e Liberdade, possamos 

atingir a democracia socialista, com o fim da exploração do homem pelo homem. 
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Entrevistadores: Rodrigo SAVAZONI e Cláudio CERRI 

 

Entrevista com Antonio Candido 

 

 

Antes do PT, o senhor já havia fundado um partido? 

 

Sim, o Partido Socialista Brasileiro, completamente diferente deste que tem agora. Nós 

éramos um pequeno partido. Fui um dos fundadores da Esquerda Democrática, em 

1945; em 1947, transformou-se no PSB, cuja característica era um socialismo 

democrático. 

 

Como o senhor vê esse ideal de socialismo democrático hoje? 

 

Vejamos bem, naquela época nós tínhamos a concepção de um partido socialista radical, 

mas não subordinado às diretrizes da União Soviética, nem stalinista nem trotskista... 

 

O senhor teve um namoro com o trotskismo? 

 

Não, não, não... Os stalinistas que nos combatiam muito e nos atacavam em suas 

publicações é que diziam que éramos trotskistas, porque isso para eles era xingo. Aliás, 

para um homem da minha idade, uma das ironias da história, uma das belas ironias, é 

que os trotskistas que aqui em São Paulo eram nada hoje estão florescentes; ao passo 

que os stalinistas, que eram tudo, hoje nem querem mais ser identificados assim. Eu, 

que não tinha medo, pelo contrário, lia e admirava o Trotski, vejo aí uma ironia da 

história que me enche de satisfação. 
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A posição do PSB era bem equidistante então? 

 

Paulo Emilio Salles Gomes e outros diziam isso: que o importante no Brasil era 

construir um partido de massas. Que fosse de trabalhadores e socialista, mas que não 

seguisse o zigue-zague da política externa da União Soviética. 

 

O PT surge na esteira desse eixo? 

 

Olha, vou contar uma coisa: eu sou um mal militante. Não gosto de ir a assembleias, 

longas reuniões. Não tenho cabeça política. Entrei no partido, sobretudo, por causa de 

meus amigos. Por influência do Mário Pedrosa, companheiro do Partido Socialista. Ele, 

sim, um trotskista. E por causa de meus amigos mortos. Tinha essa sensação de que, 

finalmente, o PT seria a realização de nossos ideais. Para Paulo Emilio Salles Gomes, 

Arnaldo Pedroso D"Horta, Febus Gikovate, Antônio Costa Correia, amigos que tiveram 

muita influência em mim, e que tinham boa cabeça política. 

 

Mas o senhor acabou participando desde o início... 

 

Dizer que eu sou fundador, acho um pouco pomposo. Sou membro desde a fundação. 

Participei das conversas precedentes, em Santo André, em São Paulo, no sindicato dos 

jornalistas. Cheguei a ficar em dúvida se era hora de se criar um novo partido. Imaginei 

que talvez fosse vantagem esperar a ditadura esmaecer mais ainda e, enquanto isso, 

continuar no MDB. Mas dizia sempre: se for fundado um Partido dos Trabalhadores, eu 

entro. Fundou, entrei. Eu estava na primeira reunião do Colégio Sion. 

 

Acabou sendo a realização do sonho dos socialistas democráticos? 

 

Sim, a criação de um partido socialista independente. Sem ideologia obrigatória. 

Revolucionário no sentido que quer a transformação radical da sociedade, mas não no 
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sentido de achar que só a revolução armada leva a isso. A transformação da sociedade 

se faz de várias maneiras... 

 

Como o senhor vê isso hoje? 

 

Costumo dizer que o PT realizou aquilo que acho que é a verdadeira política: uma 

política bifocal, como esses óculos [Mostra os óculos]. 

 

Como é isso? 

 

Nesses óculos bifocais, eu tenho lentes para ver perto; lentes para ver longe. Um partido 

tem que estar preparado para trabalhar assim, a longo prazo e ajustado ao jogo político... 

 

Vamos tocar num ponto sensível a muitos intelectuais: a atual política de alianças 

do PT. Como o senhor vê esse projeto de aliança ampla, com hegemonia popular 

para fazer reformas básicas no país? 

 

Olha, não é segredo para ninguém que, num primeiro momento, eu fui contra a aliança 

com o PL. Lula inclusive fez uma declaração na Folha citando meu nome, o nome da 

Marilena Chauí, reconhecendo nossa posição, mas achando que nós somos intelectuais e 

que os políticos têm as suas razões e que a aliança com o PL se justificava... 

 

O senhor concordou com essa posição? 

 

Enquanto membro de um partido, eu discuto até a decisão ser tomada. Depois, eu tenho 

duas opções: ou aceito, ou eu saio. Eu criei um casuísmo de dois dedos: neste [mostra o 

indicador], sou brasileiro; neste [mostra o médio], sou petista. Como brasileiro, acho 

que devo fazer muitas coisas que não gostaria de fazer como petista. Como cidadão, 

como patriota, eu admito aliança com o Partido Liberal. Acho que a vitória de Lula 

pode ser algo tão importante para a liberação das energias populares que, como 

brasileiro, aceito que ele faça a aliança que achar necessária. Tenho confiança de que, 
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uma vez eleito, ele, o partido e os quadros modificarão este país. Aí, eu, como petista, 

fico satisfeito. Mando o brasileiro dormir e fico só com o petista – mesmo porque os 

dois serão um só. Políticas de alianças envolvem riscos, mas tudo em política é risco. 

 

Na vida, tudo é risco... 

 

Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Tudo é risco. Agora, as alianças 

de um partido podem ir pesando nele de tal maneira que o arrastem para o fundo. 

Podem desfigurar o partido. Podem desmoralizar. Mas sem essas alianças o partido não 

vence. Não há partido no Brasil capaz de chegar ao poder por suas próprias forças. 

Então, a opção é a seguinte: ou eu não quero o poder, ou eu quero o poder. Se quero, 

tenho que correr os riscos inerentes a essa decisão. Então, aceito plenamente essa 

política do PT e espero que não perturbe... 

 

Qual o principal trunfo do PT nessa grande negociação? A hegemonia? 

 

Não só a hegemonia. O PT tem uma força muito grande. Talvez seja um pouco de 

romantismo – na minha mocidade eu sofri influências muito fortes de anarquistas. 

Como li anarquistas e socialistas utópicos, não posso deixar de guardar um certo 

romantismo em minhas avaliações. 

 

Em que sentido? 

 

Eu acredito que, além do pão-pão, queijo-queijo, da análise política fria, há os 

imponderáveis. O imponderável é o humano. Por exemplo: sem grandes lideranças não 

se faz política. Não existe uma política científica. Existe sistema, existe teoria, mas 

política científica é algo abstrato. É preciso a configuração de uma liderança. Sem o 

fator humano, portanto, o processo não deslancha. 

 

E o PT tem essa liderança... 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

 

Exato. Lula é um homem absolutamente excepcional. No panorama brasileiro não há 

ninguém como ele, em qualquer posição de direita, de centro ou de esquerda. Ninguém 

que se aproxime, de longe, da capacidade de liderança de Lula. 

 

Por quê? 

 

Porque Lula, a meu ver, é um homem que encarna as aspirações profundas do povo 

brasileiro. 

 

Ele tem falado muito isso em comícios, que se considera uma resultante das lutas 

vividas pelo povo brasileiro... 

 

O povo brasileiro fala pela voz de Lula. Isso eu sempre disse e o Lula, como todo 

grande líder, primeiro inconscientemente, agora conscientemente, sente que é um 

representante desse povo. O que é essa liderança? É a centelha que falta para o sistema 

entrar em movimento. 

 

Demorou para que o Brasil tivesse uma liderança dessa envergadura? 

 

Demorou muito tempo. Nunca houve na esquerda nada parecido. 

 

Nem o [Luiz Carlos] Prestes? 

 

Não, não, não... Nunca houve nada com essa amplitude e essa profundidade de 

liderança. 

 

Como o senhor conheceu Lula? 

 

Conheci-o em Santo André, na formação do partido. Quando convivemos, senti que 

havia algo mais profundo nele, essa tal centelha de que falo... 
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Por que isso é tão importante no país? 

 

Porque a energia recalcada do povo brasileiro ainda não foi despertada. E as grandes 

massas pobres sentem que o ideal está em algum lugar adiante. E que você precisa se 

superar para chegar a ele. Ora, racionalmente, essa superação se dá pelo partido político, 

não por mistificações. Agora, esse partido só irá para frente se tiver uma liderança capaz 

de contagiar, e isso Lula tem. 

 

Apesar de toda a tentativa de desqualificação... 

 

A meu ver, Lula é um homem que, se for eleito presidente da República, apesar de toda 

a oposição que venha a sofrer, apesar de todo o peso do novo “império romano” – os 

EUA –, apesar disso tudo... Existe uma coisa que ninguém tira dele: que é a 

possibilidade de despertar as energias adormecidas do povo brasileiro. E isso só Lula é 

capaz. Ninguém sabe o que será um Brasil com um grande líder capaz de despertar as 

energias recalcadas desse grande povo sofrido. Nós não temos muita noção desse 

sofrimento porque somos uma pequena elite. Como dizia Antonio Callado, no Brasil, 

quem faz três refeições por dia, toma banho e troca de roupa é um privilegiado. Nós 

somos uma pequena ilha cercada por um mar de iniqüidades. Vivemos em cima dessa 

iniqüidade. 

 

Uma iniqüidade explosiva? 

 

Essa iniqüidade pode explodir de várias maneiras: no quebra-quebra, na selvageria, na 

baderna e pode gerar a construção de uma sociedade nova, dependendo da liderança. 

Creio que é preciso ser muito cego para não perceber que a conjunção de Lula com o 

povo brasileiro, que é expressa no PT, é a única expectativa esperançosa de futuro que 

nós temos. Fora disso, poderemos ter governos melhores, governos piores, mais ou 

menos honestos. Mas essa ascensão do povo, só com um governo que una uma grande 
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liderança, uma grande honestidade de militância e que isso toque as energias recalcadas 

dos brasileiros. 

 

Que papéis teriam os intelectuais e os movimentos culturais nessa interlocução 

entre partido, liderança e sociedade? 

 

É uma questão complexa. Mas, se eu analiso a trajetória de Lula, uma coisa me chama a 

atenção: é o interesse constante que ele tem para ouvir as opiniões técnicas, científicas – 

e os intelectuais. 

 

Mas o conservadorismo insiste na tese do despreparo... 

 

Isso é uma bobagem. Lula tem uma poderosa inteligência, e essa inteligência supre 

muito. Lula tem uma capacidade extraordinária de absorver qualquer fonte de 

ensinamento que existe em volta dele - viajando pelo país, conversando com o povo, 

convivendo com os intelectuais. Agora, perceba um fato notável: eu convivo com Lula 

há muito tempo. Conheço-o há 20 anos. Nunca vi Lula ser um “papagaio” de ninguém. 

Nunca vi Lula repetir o que ouviu. Ele tem uma grande capacidade de reelaborar o que 

aprende. E isso é muito importante num líder. 

 

Exatamente o oposto do que diz o preconceito. 

 

Isso me dá uma grande confiança. E todo o esforço que a intelectualidade brasileira 

puder fazer para colaborar com Lula renderá juros elevadíssimos. Porque ele vai aplicar 

muito bem esse capital intelectual. Como eu o tenho visto aplicar. É um homem que o 

que ouve, lê e vê, ele transforma em instrumentos de análise de um poder 

extraordinário. A visão que Lula formou da questão agrária no Brasil, por exemplo, 

parece-me tipicamente fruto de uma reelaboração muito refinada de tudo o que viu, 

ouviu e discutiu com homens como José Gomes da Silva, Aziz Ab"Saber, de suas 

viagens, debates etc. Por isso vejo nele a possibilidade de aglutinar em torno de seu 

governo tudo o que houver de intelectualmente relevante no Brasil. 
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Lula tem falado muito sobre a importância da cultura como elemento de resgate de 

jovens pobres excluídos da cidadania, a cultura como um aliado para disputar 

esses jovens com o tráfico. Como o senhor vê isso? 

 

Hoje em dia há uma possibilidade muito maior de se levar a cultura para grandes 

massas, através da televisão, da música moderna, do cinema. O problema que se coloca 

é o da distinção entre cultura erudita e cultura popular. É uma coisa extremamente 

perigosa. 

 

Em que sentido? 

 

Existe uma certa demagogia que enaltece a cultura popular unilateralmente. Quase uma 

visão de folclore. Quem insiste muito nisso está implicitamente achando que o povo tem 

que ficar confinado a essa cultura de São João, cururu etc. Enquanto isso, Sheakespeare 

e Camões ficam para nós, a elite. Agora, há o perigo simétrico: que a cultura erudita 

tende a se bastar a ela própria. A ficar apenas entre os letrados. Entre os dois fica um 

abismo muito grande – que é maior ou menor conforme a época. Há momentos em que 

as duas se comunicam muito mais. No nosso tempo a separação é muito grande. 

 

Qual o papel do Estado para reduzir esse fosso? 

 

O papel do Estado é fundamental. Em Pernambuco, nos anos 1960, na época do 

governo [Miguel] Arraes, por exemplo, fez-se uma grande tentativa de unir a cultura 

popular com a erudita. Era um momento de grande impulso da música popular 

brasileira. Por sorte, convergiam para ela nomes como o de Vinícius de Morais – um 

belo poeta que se popularizou através da MPB. Chico Buarque é outro – poeta e 

compositor. Sem falar de outros, como Caetano Veloso, que tem uma sensibilidade 

literária fora do comum. Naquele momento, então, pôde haver essa aproximação das 

várias esferas da cultura. Aproximou tudo. Foi um raro momento de convergência. 
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O Estado funciona como indutor dessa aproximação? 

 

Exato, sua função é diminuir o máximo possível o fosso entre os dois lados. Numa 

sociedade em que as diferenças de classes fiquem muito reduzidas haverá um 

desaparecimento da cultura erudita e da popular. E surgirá uma nova cultura. Isso é 

possível. A função do Estado é fazer um grande esforço econômico e social para que no 

plano cultural o hiato diminua. De tal maneira que no fim de certo tempo, o popular se 

torna erudito e o erudito se torna popular. 

 

Em que medida uma política cultural pode fortalecer os laços de identidade? 

 

A cultura é um elemento da identidade de um povo. É a expressão suprema de uma 

coletividade. Tanto assim que você esquece mais facilmente os grandes políticos do que 

os grandes artistas. Se você perguntar a um colegial quem era o homem mais importante 

da Grécia, ele vai te dizer “Homero”, dificilmente dirá Licurgo, Péricles. Vai dizer 

Homero. Enfim, um poeta, não um governante. Ninguém esquece Castro Alves, Dante 

Alighieri, Sheakespeare etc. É a prova prática de que as grandes criações da cultura 

espiritual exprimem o que há de mais profundo no povo. A cultura é a manifestação de 

uma coletividade, não há coletividade sem ela. Cabe ao Estado um papel muito 

importante, porque ele pode orientar essa cultura. Se ele resolve, por exemplo, 

subvencionar bobagem, estará contribuindo para abastardar essa cultura. 

 

Por exemplo? 

 

A educação é assim. Eu fui professor a vida inteira. O aluno achava Camões chatíssimo, 

mas o professor orientava – “preste atenção, veja isso, aquilo”. O aluno, às vezes, tinha 

que engolir Camões como se toma óleo de rícino, não tinha outro jeito. No fim de 

algum tempo aquilo funcionava – tanto um, quanto o outro. 

 

Como o senhor vê a política de incentivos culturais do governo FHC, que transfere 

ao mercado esse papel indutor, por meio de recursos como a renúncia fiscal? 
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Acho muito perigoso. É importante você permitir que haja patrocínio de atividades 

culturais. Mas o Estado não pode renunciar à sua iniciativa e confiar tudo ao setor 

privado. Numa sociedade de classes como a nossa, o Estado é, ou deveria ser, o 

representante do povo. Qual é o nosso ideal no PT? Que o Estado se torne aquilo que 

ele não é: o defensor do povo. Se eu transfiro a responsabilidade cultural ao mercado, 

estou renunciando a esse papel de indutor da cultura. Repito: é bom que se tenha 

incentivos para que todos possam fomentar cultura e não haja monopólio de espécie 

alguma, mas desde que o governo não perca a iniciativa. Empresas e bancos 

representam interesses de grupos, e o Estado representa o interesse de toda a sociedade. 

Portanto, tem que ter uma política cultural ativa. 

 

O que se vê no plano cultural ocorre também na frente do ensino, e da pesquisa, 

com crescente privatização... 

 

É bem-vinda a participação da iniciativa privada em posição subalterna nessas áreas da 

pesquisa, por exemplo. Mas só o governo pode saber qual é o interesse coletivo. 

Universidade pública, por exemplo, é fundamental – e acho até escandaloso o governo 

subvencionar tanto as instituições particulares. Na medida em que o governo está saindo 

aos poucos desse setor, está armando uma catástrofe educacional no país. A educação 

vai se transformar no privilégio de poucos. 

 

Como o senhor avalia o conflito entre democratização e perda de nível, ou 

elitização e ensino de qualidade? Um antagonismo que não se restringe à 

universidade, mas parece se estender também à televisão, o cinema etc. 

 

Temos aqui uma crise de civilização. O ensino francês, por exemplo, hoje é um ensino 

em decadência. Talvez seja um mal que deriva de um bem. O esforço para tornar todos 

os níveis de ensino acessíveis a todos força diminuir o nível. Então você fica num 

dilema perverso: elitizo ou democratizo e abdico de qualidade? 
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Qual a saída? 

 

A saída está numa sociedade igualitária, onde todos tenham acesso à cultura e à 

educação de qualidade. Foi o que eu vi em Cuba. Instrução pública e gratuita em todos 

os níveis. E de muito boa qualidade. A chave é a transformação da sociedade, na qual as 

pessoas se apresentam para a educação em pé de igualdade. Quem acha que um bom 

sistema educacional salva a pátria está redondamente enganado. A participação nesse 

sistema será sempre restrita. Por isso você tem que, primeiro, fazer mudanças 

estruturais; depois, terá uma boa educação. Os liberais pensam: eu, tendo uma 

população instruída, terei uma sociedade melhor. Errado! Eu, tendo a sociedade melhor, 

terei uma população instruída. Só assim você supera essa contradição aparente entre 

elitização e democratização. Continuo achando que a forma republicana do ensino 

público e gratuito é o grande modelo. Estamos abandonando isso. 

 

Por que a tradição republicana está sendo abandonada em várias frentes? 

 

Sinto isso em coisas pequenas, aparentemente bobas, mas sintomáticas. Quer ver uma: a 

profusão de condecorações que existem hoje. Parece coisa menor, não é? Mas se a idéia 

de República é que todos os cidadãos são iguais, você não pode distinguir um – 

justamente o que gera uma condecoração. Ela cria diferença entre os iguais. Quando eu 

era menino, não havia condecoração no Brasil. Meu pai dizia: a República suprimiu as 

condecorações. Hoje são tantas, tem sujeito que mais parece uma vitrine. É questão 

menor, mas sinaliza o enfraquecimento da ideia de República, da universalização de 

direitos. 

 

Em que medida a vitória de um líder popular nessas eleições pode restaurar o 

espírito republicano? 

 

A República é o regime de todos; o regime contra os privilégios. Claro que você tem 

repúblicas aristocráticas, como foi a de Veneza. Mas República vincula-se à ideia de 

democracia de direitos. No caso brasileiro, infelizmente, ela é muito ambígua, porque 
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nasceu em grande parte de um sentimento de revolta das elites por perda de privilégios. 

A elite perdeu seus escravos com a Abolição decretada pela Monarquia. Aderiu à 

República para se vingar do Imperador. A República brasileira nasceu desse sentimento 

de revolta por perda de propriedade. 

 

Uma República pior que a Monarquia? 

 

Instituíram um regime mais duro que a monarquia. Você lê um livro como o de Campos 

Salles, um homem muito inteligente, propagandista da República, e ele defende o quê? 

Defende com toda pureza a idéia de que a escolha é boa quando é feito pelos melhores. 

Portanto a República deveria ser decidida por poucos. Se entrar todo mundo, vira 

bagunça. 

 

Nada a ver com a ideia de res publica [coisa pública]? 

 

Sempre tivemos uma República de elite. Um presidente da República era eleito com 200 

mil votos – e votos descobertos. Em 1930, eu assisti na minha cidade, em Cássia, Minas 

Gerais, à última eleição a descoberto. O eleitor chegava e o coronel ao lado, 

fiscalizando. Depois de Getúlio [Vargas], com a emergência das massas operárias, das 

massas urbanas, não foi mais possível manter esse estreitamento. O Getúlio era um 

caudilho esperto. Para manter as elites sob controle, abriu as porteiras e deixou o povo 

entrar, mas patrocinado por ele. Todavia, abriu a porteira, e ela está aberta até hoje. 

 

E a oligarquia atual? 

 

Hoje temos uma plutocracia de industriais, banqueiros etc. Lula não causa mais tanto 

medo. E com a queda da União Soviética, o pavor do comunismo desapareceu. Mas eu 

me lembro que ainda na primeira candidatura do PT à Presidência, havia professores 

universitários inteligentes que achavam que iriam perder o apartamento se Lula fosse 

eleito. 
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Professores universitários? 

 

Não estou brincando, não. Professores da Universidade de São Paulo. Aliás, para ser 

mais preciso, professoras. Hoje o pessoal já se acostumou com o PT e vê que não é um 

partido revolucionário. O partido é um leque de tendências. 

 

Que muitos criticam como um saco de gatos... 

 

Mas é uma bobagem. Trata-se de uma virtude. Eu sou do tempo dos partidos 

monolíticos. A quem censura essa diversidade, eu digo: vá para o partido monolítico. 

Vá lá para ver como é que é. Aqui no PT é uma grande democracia interna. É um leque 

que exprime as diferentes gamas da sociedade. Isso lhe dá muito trabalho. Muito 

quebra-quebra interno. Mas historicamente é uma vantagem. Daqui a 50 anos vai se 

falar: puxa, o PT foi um grande partido de esquerda da América Latina. Numa 

sociedade muito desigual, conseguia incorporar interesses variados. Isso é de um valor 

histórico inimaginável. Nunca teve no Brasil. 

 

E como o senhor vê o desafio desse partido construir um modelo de 

desenvolvimento alternativo àquele ditado pelo “Império Romano dos EUA”? 

 

Eles podem fechar a torneira. Mas não é tão simples também. Há o outro lado: eles têm 

que vender para alguém; têm que explorar alguém. Nossa sorte é essa, somos um país 

enorme e podemos boicotar os seus produtos. E se o Brasil quebrar, arrasta americanos, 

franceses, tudo. É um poder de barganha. Portanto, o Brasil deve assumir uma postura 

de mais dignidade frente aos EUA. Sei que é necessário, mas a própria ida de 

representantes para explicar posições e projetos soa desagradável para mim. 

 

O senhor vê algum risco de bonapartismo nestas eleições? 

 

Candidatos de corte autoritário podem sempre tentar uma aventura bonapartista, 

sobrepondo-se aos partidos e às instituições democráticas. O autoritário potencial tem 
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apoio forte da classe dominante e sabe, ao mesmo tempo, fingir que é popular. É um 

discurso feito com apoio e no interesse das classes dominantes. Mas com aparente 

defesa dos interesses populares. 

 

Hoje se fala muito em bagagem intelectual, experiência administrativa etc. Como 

explicar o fracasso do governo FHC nessa perspectiva? 

 

Simples: intelectual não foi feito para o poder. É preciso ser um líder. Daí a vantagem 

de Lula. 
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Ruy FAUSTO 

Minhas memórias de Antonio 

Candido e Gilda: anedotas, encontros 

e alguns desencontros 

         

 Escrever sobre um grande homem, por ocasião da sua morte, contando as conversas e os 

contatos que tivemos com ele, é um exercício perigoso. O narcisismo espreita. O narrador fala 

mais de si mesmo – em geral, bem – do que do homenageado. Não vou escapar à regra, porque 

a derrapagem narcisista parece fazer parte do gênero. Mais do que isso: vou abusar do gênero. O 

que vem ai é uma miniautobiografia, recortada pela narrativa de encontros com Candido e 

Gilda. De qualquer modo, não vou me furtar ao exercício. O leitor fará o devido desconto. De 

resto, os testemunhos serão muitos, e o Antônio Candido “de verdade” – para utilizar uma 

expressão que ele explicitamente apreciava, em substituição ao pedante “histórico” – há de 

surgir da multiplicidade dos perfis egocentrados.  

 Eu devia estar começando o segundo ciclo do ensino médio – acho que nesse momento 

eu e meu irmão mais velho já tínhamos passado do entusiasmo pelo democratismo udenista para 

a simpatia pelo socialismo democrático – quando meu irmão me falou de um certo candidato do 

recém fundado Partido Socialista Brasileiro, que ele vira na livraria Pioneira, quando subira até 

a livraria (esta ficava num andar elevado, em um prédio do centro da cidade). É o Antônio 

Candido, disse ele, e acrescentou – o que me impressionou muito – é professor de ciências 

sociais na Faculdade de Filosofia. Professor de ciências sociais. Meu irmão deve ter votado nele 

nas eleições que ocorreram algum tempo depois. Eu ainda não tinha idade para votar. 
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 Os anos se passaram, terminei o secundário, prestei exame para a Faculdade de 

Filosofia e para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e entrei nas duas. 

Politicamente, já havíamos abandonado o socialismo, e andávamos de namoro com o marxismo. 

 Antonio Candido, que era professor em um dos departamentos de Sociologia, era 

encarregado de um curso semestral de introdução à sociologia, para os alunos – creio que do 

segundo ano – de filosofia. No segundo semestre entrava Gilda de Mello e Souza, que pertencia 

ao departamento de filosofia, e cujo curso se chamava meio pomposamente (mas o curso era 

despretensioso e muito interessante) “estética sociológica“.  

 Candido falava consultando um caderno. O curso era meio escolar mas inteligente. 

Candido falava de Comte, de Durkheim, de Montesquieu, de Turgot, de Saint-Simon, de Marx. 

Muita coisa vinha talvez dos seus mestres franceses. Há uns poucos anos, conversando com 

uma amiga francesa, autora de uma importante tese sobre Comte, e coeditora de Saint-Simon, 

falei de um personagem do entorno de Saint-Simon, uma figura bastante obscura, em todo caso 

pouco conhecida pelos não especialistas. A amiga estranhou: mas como, diabo, você ouviu falar 

desse sujeito? Era memória das aulas de Cândido.  

 Nas aulas, às vezes inseria alguma historieta sobre si mesmo. Não sei se para 

reconfortar os estudantes, gostava de dizer que fora mau aluno na Faculdade de Direito. Não me 

lembro se na sala de aula ou fora, uma vez, nos fez a narrativa de um exame oral, em que, sendo 

ele já um pouco conhecido como crítico literário, o velho professor da Faculdade de Direito (ou 

“lente”, como se dizia então), constatou as suas insuficiências em matéria de Direito (afinal, não 

sei se o candidato foi reprovado nesse exame, acho que não). Candido contava: “O mestre 

suspirou – e, sendo certamente leitor do folhetim literário de um grande jornal de São Paulo (a 

incisa é minha) –, observou: ‘Antonio Cândido, grande critico literário, jejuno em leis”.  

 Havia bem poucos rapazes na aula de sociologia. Naquele tempo, as moças eram 

amplamente majoritárias na faculdade. E aqui engreno um episódio narrado por Antonio 

Candido (aviso o leitor, de que vem aí narcisismo da minha parte). Na classe – dizia Cândido – 

havia só dois rapazes. Um deles, era atento, acompanhava visivelmente a minha exposição. E 

devia tirar proveito dela. O outro, pelo contrário, estava sempre longe, olhando o teto, ou 

contemplando o horizonte, através da janela. Um aluno um pouco estranho. No final do 

semestre – é sempre Candido quem fala – havia um exame, e quando me pus a corrigir as 

provas, vi que de fato só havia dois nomes masculinos. Pus-me a corrigir os trabalhos de toda a 

turma, da dezena de moças, e dos dois rapazes. Como não conhecesse o nome de ninguém, era 

difícil estabelecer alguma correspondência entre as figuras dos alunos, cujas fisionomias já me 
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eram habituais, e o conjunto de trabalhos apresentados. Isso valia, em geral, tanto para as 

moças, como para os rapazes. Só que no último caso, eu tinha uma chance em duas, de fazer 

uma atribuição correta. Ora, acontecia que uma das provas era muito medíocre, mal escrita e 

com muitos lugares comuns. Já da outra, gostei muito. Pensei: a prova ruim há de ser do menino 

aturdido. O bom trabalho corresponde seguramente ao rapaz atento e interessado. Vou 

confirmar no dia em que devolver as provas aos alunos, não sem antes comentá-las. Pois não é, 

ó surpresa, que a prova medíocre correspondia ao aluno desperto e o bom trabalho era o exame 

do menino cujo olhar que vagava pelo teto da classe, senão pelos espaços infinitos. – Desculpe, 

leitor, o menino que sonhava na classe e apesar (ou por causa) dos sonhos escrevera um bom 

texto, era o autor dessas linhas.  

 Nessa época – como disse – meu irmão mais velho e eu já tínhamos abandonado o 

socialismo democrático. Por causa da leitura de certos livros (de qualquer modo, tínhamos 

escolhido essas leituras) havíamos nos tornado simpatizantes de Trotski. Quando um colega do 

meu irmão na Faculdade de Direito, depois de se declarar “trotskista“ (tratava-se, de fato, de um 

militante do embrião da Quarta Internacional, no Brasil), perguntou ao meu irmão qual a sua 

posição política, para surpresa do interlocutor, este respondeu que também era trotskista. 

Seguiu-se um convite para uma reunião numa sala do prédio Martinelli, e mais tarde, um 

segundo convite para uma outra reunião, no mesmo lugar. Só que para essa segunda reunião, 

com o consentimento do grupo, o convidado levou o seu irmão adolescente, que ainda não havia 

terminado o colégio. Resumo a história. Passados uns dois anos, e em circunstâncias que seria 

longo narrar aqui, de simpatizantes ativos, os dois irmãos acabaram sendo recrutados, como se 

dizia então, e se tornaram militantes do Partido Operário Revolucionário (!), seção brasileira da 

Quarta Internacional.  

 Antonio Candido não era trotskista, e, até onde sei, nunca o foi. Entretanto, tinha 

contato com militantes trotskistas, e talvez amigos trotskistas. A verdade é que o nome dele 

constava da lista de pessoas que contribuíam mensalmente para a nossa organização. O 

pagamento era em dinheiro, e quem se encarregava cada vez do achaque era o jovem militante 

que compartilhava o território frequentado por Candido, o prédio da Faculdade de Filosofia, na 

rua Maria Antônia. Assim, depois de me informar, talvez com ele mesmo, do horário das suas 

aulas, cada mês lá estava eu, esperando o final da aula, para receber uma contribuição das mãos 

de Antonio Candido.  

 Esses encontros eram frequentemente a ocasião para breves conversas entre o jovem 

professor e o muito jovem aluno da faculdade. Lembro-me de que, uma vez, caminhando no 
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pátio interno da faculdade, falamos de literatura. Ele me disse que escrevera um texto, “Ficção e 

confissão”, sobre a obra de Graciliano Ramos, texto que o Graciliano pedira par incluir na 

edição da sua obra “completa”. Não sei se falei de literatura revolucionária ou algo sim, acho 

que me referi ao El Mundo es Ancho y Ajeno, de Ciro Alegria. Candido disse que tudo bem com 

a ficção participante, de resto “o senhor está fazendo a sua experiência política. Mas em 

literatura, a forma é tudo”. Uma outra vez, ele me deu um conselho: olha, quando você começar 

a publicar, não faça como certas pessoas que dizem – “você sabe, como escrevi naquele meu 

livro”, supondo que o interlocutor teria lido obrigatoriamente a sua obra completa. O outro em 

geral não leu; lê-se pouco o que os outros escrevem. 

 Numa dessas ocasiões, em que fui buscar a contribuição para o grupo trotskista, recebi 

dele 200 cruzeiros e, em seguida, fui para uma reunião da organização. A primeira coisa que fiz 

chegando à reunião foi anunciar que estivera com Candido, que este me dera 200 cruzeiros, 

pondo os tais 200 cruzeiros na mão do chefe. O chefe em questão era Guillermo Alemeyra, 

vulgo Manuel (mas só conhecíamos o nome de guerra). Era um rapaz de uns 26 anos, para mim, 

um velho, pois eu devia ter 19. Manuel era um personagem curioso. Relativamente culto, pelo 

menos para aquele meio político – sabia francês, lia Gide e provavelmente Baudelaire – mas 

principalmente tinha uma grande cultura política, à maneira dos radicais anti-stalinistas da 

época. Lembro-me de quando ele chegou da Argentina, e fez a sua primeira “charla”, falando da 

desestalinização e da hipocrisia que afetava a operação (“Kruschev foi o responsável pela 

desgraça de Kossior” etc etc.). Ele nos impressionava muito, e víamos a sua chegada um pouco 

como a chegada de Trotski ao ocidente. Pois Manuel pegou o dinheiro com ar encantado. Como 

se sabe, essas organizações viviam sempre no vermelho. Editavam pequenos jornais que 

custavam mais caro do que os seus recursos, depois pediam mais ajuda aos simpatizantes, 

gastavam o dobro, e assim por diante. Guardando o dinheiro, o danado do Manuel, em vez de 

agradecer à generosidade do Candido, embora reconhecendo que a contribuição chegava em 

muito boa hora, não deixou de lembrar o que havia de insólito naquele gesto, vindo de parte de 

um intelectual social-democrata. Fez, assim, uma afirmação meio “oximórica”, em todo caso 

muito divertida no seu efeito, reforçado pelo sotaque hispânico: “Bendita incoerência do 

Antônio Cándido, nos dêo duzêntos cruzeiiros”. Muitos anos depois, estando eu hospedado por 

uns dias na casa de Candido, em circunstâncias que esclarecerei mais adiante, evoquei o 

episódio, imitando a tirada do Manuel. Candido ouviu com muito interesse, parecia se demorar 

na anedota, mas não disse nada. Continuou a conversa, narrando histórias que o envolviam, não 

me lembro bem do conteúdo delas. Mas, a certa altura, ele contou um episódio em que se 

revelara “gauche” (desajeitado), e ingênuo, diante de gente não muito leal. Então, referindo-se 
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em tom autocrítico à reação que tivera, fez este comentário final: “Deve ter sido por causa 

daquela bendita incoerência do Antonio Candido”. 

 Por essa época, o Estadão criara um Suplemento Literário, e embora jornalão (bom) de 

direita, confiou a direção deste ao grupo histórico de Clima. Décio de Almeida Prado se tornou 

diretor do Suplemento. Antonio Candido escrevia nele, e suponho que tivesse bastante peso na 

direção. Gilda de Mello e Souza e Lourival Gomes Machado, Paulo Emílio, escreviam também 

no Suplemento, além de Livio Xavier (que fazia a Revista das Revistas), Anatol Rosenfeld e 

outros.  

 Acho que foi o Antonio Candido que me convidou para escrever na sessão de resenhas. 

Ele próprio fazia algumas, e fez questão de me explicar que não subestimava essa seção do 

Suplemento. Aceitei o encargo, não me lembro se com muito entusiasmo, mas o resultado, com 

exceção do último episódio foi desastroso. Na época, eu, literalmente, não conseguia escrever. 

As frases saiam desconexas; mesmo se às vezes internamente bem compostas, o conjunto 

remetia a uma prosa insossa e infantil. Na realidade, não conseguia me concentrar o suficiente 

para a escrita, escrevia a frio, como quem exerce uma corveia. O pior é que o conteúdo também 

não prestava. No estilo dos nossos ideais da época, eu queria ser epistemólogo, o que era um 

projeto válido, dentro de certas condições. Só que eu me punha a escrever sobre livros de 

epistemologia da física, campo em que era duplamente incompetente. Assim, juntando mau 

conteúdo com péssima forma (ou vice-versa), produzia uns materiais mais ou menos ilegíveis, 

em todo caso muito insossos e inodoros. Eu criava um problema para Décio e Candido. Mas 

eles foram extremamente simpáticos: publicaram vários textos (o que – com exceção da última 

publicação, de que falarei logo mais – foi certamente um erro), não me fizeram críticas (o que 

também foi um erro), enfim, trataram de não pisar em plantas tenras (o que deve ter sido um 

acerto). Acho que logo no início do nosso contato, Candido me propôs uma resenha de um dos 

livros do meu professor Livio Teixeira, creio que foi do livro sobre Descartes. Eu escrevi uma 

crítica, como sempre mal escrita, e não muito menos incompetente do que as outras resenhas 

que fiz (não se tratava de física, mas, na época, embora aluno do departamento de filosofia, por 

várias razões eu era muito verde na matéria). O pior – ou talvez o melhor, não sei, enquanto 

atitude – é que por trás das minha considerações elogiosas, aparecia uma certa desconfiança (em 

grande parte ilusória) em torno do trabalho minucioso de análise dos textos clássicos que fazia 

Livio (ou talvez, menos mal, quanto ao peso excessivo que ele dava, no livro, a esse tipo 

trabalho). Creio que alertado pelo Décio, Candido veio falar comigo. Muito generosamente, 

disse que ele cometera uma gafe: me encarregara de fazer resenhas dos meus professores (de 
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fato, ele havia proposto também uma resenha de um livro do Cruz Costa; não sei quem afinal se 

encarregou disso). Se bem me lembro, ele considerou a minha atitude como séria e corajosa, 

mas disse que era melhor não publicar o artigo, porque publicando-o, eu corria o risco de 

prejudicar a minha carreira. Só acertei (relativamente), numa última resenha, cujo objeto era um 

livro-panfleto do ensaísta Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes?, que, na época, ainda 

era de esquerda. Nesse caso, havia pelo menos uma real afinidade entre o autor e o resenhista. 

De fato, eu andava num vezo antifilosófico, e o panfleto caia bem com as minhas preocupações. 

O resultado foi uma resenha, que eu não diria boa – aliás, ousei republica-la como memória, 

num livro de há uns dez anos atrás – mas que tinha, pelo menos, bastante vida no conteúdo e 

alguma na forma. Depois dessa publicação, como que tomando consciência do desastre anterior, 

resolvi não enviar mais textos para o Suplemento. 

 Minhas memórias de Antônio Candido continuam no momento em que, já licenciado – 

fora então contratado como professor pela recém-criada Faculdade de Filosofia de Rio Claro, 

hoje campus da Unesp, mas continuava mais ou menos ligado à faculdade – eu era candidato à 

bolsa de estudos de viagem à França, que o consulado francês oferecia à Universidade. Eu 

organizava o meu dossiê de candidatura, e, precisando de cartas de recomendação, pensei em 

procurar o Antonio Candido. Mas hesitei um pouco – será que ele me conhece o suficiente? – 

quando alguém do Departamento me aconselhou a vê-lo. Candido me recebeu com a maior 

cordialidade. Eu perguntei com certa ingenuidade se ele me conhecia suficientemente para 

escrever uma carta de recomendação. Ele disse que sim, com um grande sorriso, e foi provando 

que, de fato, conhecia bem, não só a mim, mas também os demais jovens candidatos a 

assistentes (e assistentes) do Departamento de Filosofia. Fui me dando conta de que ele e o Cruz 

Costa (de quem eu era candidato a assistente), tinham traçado as grandes linhas do nosso 

destino intelectual... Você há de fazer isso – adivinhava ele – e fará muito bem, o outro será 

professor de tal disciplina, que é aquilo de que ele gosta etc etc. Tudo com a maior boa vontade 

e generosidade, mas num registro muito utópico e superestimando visivelmente as nossas 

eventuais qualidades. De qualquer maneira, era comovente: os dois professores (a acrescentar, 

não esqueçamos, o Livio Teixeira) funcionavam na realidade como protótipos dos anti-

mandarins. Se a regra geral nas universidades é dar alguma chance aos jovens, mas com 

parcimônia, tomando cuidado para que não façam sombra aos velhos, os três jogavam uma 

carta diferente: estendiam um tapete vermelho aos meninos, arranjavam-lhes quantas bolsas e 

facilidades estivessem ao seu alcance, e fosse o que Deus quisesse.  
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 Tendo obtido a bolsa, parti para a Europa. A minha viagem fora mediada também pelo 

professor Gilles Gaston Granger, da Universidade de Rennes, professor que eu conhecera em 

São Paulo, e que, com o Cruz Costa, assegurava o marketing das nossas candidaturas a bolsistas 

do Consulado. O projeto normal dos bolsistas era o de um semestre em Rennes, mas 

infelizmente, com o frio úmido da Bretanha, e a péssima comida do restaurante universitário, 

cai doente, e não cheguei a completar o meu semestre “rennais“. Saindo do hospital, decidi 

antecipar a minha estada em Paris. Creio que foi nessa ocasião que Antonio Candido deu uma 

aula na Sorbonne, sobre literatura brasileira. Lembro-me de que falou com ternura dos nossos 

poetas românticos (“quem os lerá se nós não os lermos?, há que proteger essas plantinhas 

frágeis” etc ), e terminou fazendo um juízo geral sobre a literatura brasileira: “Não é uma grande 

literatura, mas uma literatura que tem grandes obras”. 

 De volta ao Brasil, tornei-me assistente (ou instrutor, como se chamava na época), de 

pleno direito, do departamento de Filosofia e não mais assistente-escravo sem ganhar nada. 

Nesse período, eu via frequentemente Gilda, que era nossa colega de Departamento, mas não 

me lembro de encontros com Antonio Candido. Era um período difícil para mim. Porém 

chegava sempre a mim o eco de observações muito favoráveis a meu respeito feitas pelo casal. 

Não sei o que eles realmente pensavam, mas pelo menos em suas manifestações exteriores, eu 

não ouvia eco de decepção pelos meus magros resultados. Os dois pareciam sempre confiantes 

no que eu poderia fazer, e não paravam de me estimular, ainda que indiretamente, com as suas 

observações generosas. Na realidade, eu, como outros, aliás, tínhamos sempre a impressão de 

que Candido e Gilda “torciam“ por nós. 

 Então veio o movimento de 68, ocasião em que já estava casado pela primeira vez. 

Envolvi-me bastante no movimento das paritárias na faculdade, de que Candido também 

participava. Lembro-me das reuniões em que estavam ele, o professor Simão Mathias (de quem 

Candido dizia, com razão, que era “um homem reto”) e outros professores e alunos. Candido 

levava muito a sério o trabalho das paritárias. Empenhava-se em elaborar e corrigir os projetos 

(inclusive a forma, bem entendido). Em certa ocasião, alguém escrevera num projeto de 

programa: “evento a realizar na tradicional Semana da Pátria”. Candido fez questão de tirar o 

“tradicional”, que era evidentemente de mau gosto. Quando houve a guerra da rua Maria 

Antônia, entre nós e os alunos do Mackenzie, um policial brecou o Antonio Candido na porta da 

faculdade. “O senhor quem é?”. “Sou professor”. “Professor de quê?” “Professor de letras.” Não 

sei se foram as “letras”, mas o policial o deixou passar e não o incomodou mais. 
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  Durante a votação para eleger a comissão paritária da faculdade (portanto uma cena que 

se passa antes do que narrei acima), lembro-me que no meio daquela balbúrdia, ouvi alguém, 

atrás de mim, que dizia a um outro universitário (lá vem mais narcisismo): “Eu já tenho 

candidato. O meu candidato é o Ruy Fausto”. Virei a metade do rosto para ver de quem se 

tratava. Era o Paulo Emílio. Eu já o ouvira em conferências, mas nunca conversara, nem jamais 

conversei com ele. Dos outros membros do grupo, além da Gilda, nossa colega, fui aluno do 

Décio de Almeida Prado, quando ele deu algumas aulas sobre teatro (de resto, eu já o conhecia, 

via Suplemento Literário, como contei). Não tive contato maior com o Lourival Gomes 

Machado, que via passar pelos corredores da Faculdade. Ouvi o Ruy Coelho arguindo 

candidatos a doutorado, e acho que ele foi meu examinador, em algum exame. É tudo o que 

posso dizer em matéria de conhecimento pessoal do grupo. 

 Eu não estava ligado diretamente a nenhum grupo armado, nem a qualquer partido. Fora 

abandonando progressivamente a organização trotkista, e já estava fora dela, quando da minha 

volta da Europa. Mas, se eu não estava ligado, pelo menos diretamente, a minha primeira 

mulher estava. Ela acabou sendo presa distribuindo panfletos com um camarada. Isso alguns 

dias depois da proclamação do ato 5, a partir do qual se desencadearia a repressão. Por sorte, o 

delegado que a prendeu se deixou convencer (?) de sua inocência, e ela acabou sendo solta 

alguns dias mais tarde. Nós já estávamos morando fora de casa, mais precisamente no 

apartamento de Paulo Eduardo Arantes e Otília Beatriz Fiori, que, na ocasião, estavam na 

Europa. Quando a libertaram, a minha ex-mulher veio me encontrar nesse apartamento. Mas 

como havia risco de que ela voltasse a ser presa, e a minha situação também não era muito 

sólida, resolvemos deixar o apartamento dos Arantes, não muito seguro, e nos instalar em outro 

lugar. Começou então uma sucessão de estadas em diferentes casas, já que era delicado propor 

uma permanência de muitos dias. Tivemos a experiência de gente muito solidária, de outros que 

eram bem menos, embora naquele momento,os riscos em dar abrigo a subversivos parecessem 

limitados. Estivemos na casa de uma colega que ensinava na USP mas morava no Rio, 

alugamos por alguns dias uma casinha em Campos do Jordão, estivemos em mais de um lugar 

em São Paulo, e, finalmente, fomos parar na casa de Antonio Candido e Gilda. Os dois nos 

receberam muito bem, com muito boa vontade e alegria. Conversávamos bastante à mesa, mas 

eu não me lembro bem do conteúdo das conversas (fora uma anedota que já narrei). Depois de 

alguns dias, ficou claro que era necessário sair do pais. Quando esteve presa, minha ex-mulher, 

inquerida, dissera que o marido era professor de filosofia. Ora, a polícia sabia, porque já 

começara a prender e torturar, que havia um professor de filosofia que era um quadro 

importante de uma das organizações. Eles não tinham o nome dele, porque os militantes só 
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conheciam os nomes de guerra. Mas fizeram a ligação, e o tal professor de filosofia deveria ser 

eu... A confusão era da maior gravidade: procuravam o colega ativista – aliás um personagem 

que aprecio pouco – com intenções evidentes de eliminá-lo, ou de prendê-lo e torturá-lo. Claro 

que eles não iriam se preocupar muito com a identidade do preso. Martirizariam o peixinho, 

depois iriam atrás do peixão. Nessas condições, pareceu-nos melhor deixar o país. Tudo foi 

organizado, vendemos um carro “queimado”, e também o outro que havíamos comprado no 

lugar daquele (era um fusca depois de outro...). Meu colega Vitor Knoll ofereceu-se muito 

gentilmente para nos levar de automóvel até Porto Alegre, de onde tomaríamos um ônibus até a 

cidade fronteiriça de Santana do Livramento. Estava tudo certo, quando me bateu um certo 

medo de que, na altura do pedágio, houvesse algum controle de um carro com três pessoas 

relativamente jovens. Ocorreu-me então a ideia de perguntar ao Candido se poderia nos levar 

com o seu carro até um ponto pouco além do pedágio, onde passaríamos para o carro do Vitor. 

Depois de nos despedir da Gilda, partimos, e tudo se passou como previsto. Cruzamos o 

pedágio, passamos para o carro do Vitor, nos despedimos de Candido a quem agradecemos 

muito todos os favores, e tocamos para Porto Alegre. Lá o colega tomou o caminho de volta, 

depois de nos deixar nas boas mãos dos irmãos de Otília Beatriz, na casa de um dos quais 

pernoitamos. No dia seguinte, tomamos o ônibus para Santana, com algum medo, mas não 

houve controle na viagem. Fomos de taxi de Santana a Rivera (trata-se da mesma cidade, a 

fronteira é uma rua). E de lá, rumamos de ônibus, para Montevidéu, onde ficamos uns dois ou 

três meses. Troquei cartas com Gilda, entre Montevidéu e São Paulo. Entre outras coisas, 

perguntei, como andava o Departamento. Ela me respondeu com extrema modéstia e finura (o 

Departamento perdera quatro professores, Gilda aludia a personagens menores de uma peça 

famosa): “O Departamento? Estamos tentando encenar Hamlet só com Guildenstern e 

Rosenkranz...” 

 Não tendo conseguido passaporte no consulado brasileiro em Montevidéu, fomos para o 

Chile (era possível viajar até o Chile só com a carteira de identidade), onde ficamos quase dois 

anos. Lá me beneficiei de novo da proteção da família da Otília: o pai dela, o filósofo Ernani 

Fiori, foi quem me arranjou um emprego bastante bom na Universidade Católica. Do Chile, fui 

parar na Europa (era em princípio uma viagem de alguns meses, mas fui pego – ou antes, 

felizmente não fui pego pelo golpe de Pinochet – e acabei ficando por lá). Nessa ocasião, o meu 

casamento já tinha terminado. Durante os anos que passei na Europa depois desta segunda 

viagem, não tive contato, que me lembre, com Antonio Candido ou com Gilda. Voltei ao Brasil 

pela primeira vez, no início dos anos 1980, e retomei, algum tempo depois, o meu ensino na 

USP. Mas não rompi a ligação que tinha com a Universidade de Paris 8, onde lecionava. A 
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verdade é que acabei me aposentando pela USP, e decidi continuar morando na Europa, embora 

ressalvando pelo menos uma viagem anual obrigatória ao Brasil.  

 Foi nesse tempo que ouvi histórias sobre a viagem, ou sobre as viagens, a Cuba, de 

Antonio Candido e Gilda. Também sobre a opinião favorável ao regime cubano, que tinham os 

dois amigos. Como é meu hábito, acabei fazendo uma referência crítica à posição deles num 

artigo que publiquei na revista Lua Nova, em 1997, referência que não hesitei em conservar 

quando inclui o artigo no meu livro A esquerda difícil (editora Perspectiva), publicado no 

mesmo ano. A passagem falava de “uma certa indulgência do grande crítico literário do grupo 

(Clima), em relação a determinados governos burocráticos do Terceiro Mundo, indulgência que 

desconcerta um pouco alguns dos seus amigos e discípulos (entre os quais me incluo), que 

estavam habituados a uma outra lição”. A publicação desse artigo me valeu uma reação bastante 

violenta e um pouco surpreendente por parte de amigos comuns. Republiquei o artigo em A 

esquerda dificil, e pus uma nota, na altura da passagem em questão. A nota começava assim: 

“Essa referência crítica a meu mestre e amigo Antonio Candido provocou uma verdadeira 

tempestade por parte de alguns, excessivamente zelosos”. Encerrei a nota com essas palavras:  

 

pareceu-me útil deixar [manter] a referência. Ela serve contra um mau 

hábito brasileiro de passar por cima dos problemas e das divergências, 

em nome de pretensas exigências de “cordialidade”. No caso presente, 

não posso deixar de assinalar que, sob diferentes aspectos, meus 

contatos com o grande mestre e amigo foram desde o início marcados 

pela política e pela discussão política.  

  

Não sei se essas considerações chegaram ao conhecimento de Candido e Gilda. De 

qualquer modo, não tive eco de reação por parte deles.  

 Uma última anedota. Deve ter sido nessa época que a Gilda me contou a seguinte 

história. Um bedel – o termo deve ter caído em desuso, mas era corrente, na época – veio falar 

com ela, muito agitado e sem jeito. Encontrara uma série de fotos.... do... bem... parece que 

eram do professor Antonio Cândido... Mas... Ele não estava certo. Tremendo muito, entregou a 

Gilda a folha com a série de fotografias. Lá estava um personagem que, diante do Fotomaton, 

fazia caretas de morrer de rir... Era Antonio Cândido, em pleno delírio infantil diante da câmera 

automática. Gilda desatou a rir, para alívio do bedel. Onde teriam ido parar essas fotos de 
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Antonio Cândido? Seria preciso exibi-las como troféus e testemunhos contra o esprit de sérieux, 

isto é, não contra a seriedade enquanto tal, mas contra os que se levam excessivamente a sério. 

 No último período, encontrei poucas vezes com Candido e Gilda. Com ela, tive um 

encontro casual muito comovente numa agência de correio. Gilda, como sempre, fez-me muita 

festa. Como ela se declarasse “velha”, eu fiz questão de dizer que também eu já tinha “certa 

idade”. Ela retrucou: “certa idade? eu poderia ser sua mãe...” Despedimo-nos com muita 

emoção. Acho que foi a última vez que encontrei Gilda. 

 Antonio Candido já viúvo, fui ouvi-lo numa conferência de memórias da universidade e 

da intelectualidade. Havia muitos estudantes presentes, e ele foi acolhido com enorme 

entusiasmo e simpatia. Do conteúdo da conferência, lembro-me de que, falando da companhia 

cinematográfica Vera Cruz, e lembrando que a iniciativa da criação dessa produtora vinha dos 

burgueses de São Paulo, Candido observou: “Vocês não gostam da burguesia, mas às vezes ela 

faz coisas boas...”. 

 Acho que foi o meu último encontro com Antonio Candido.  

 Fico feliz por ter conhecido Antonio Candido, e por ter contado com a sua amizade e o 

seu apoio generoso, como fico feliz também por ter contado com a amizade e o apoio de Gilda. 

Lamento não ter tido um contato maior com eles, mesmo se encontrei com alguma frequência 

Gilda, minha colega de departamento.  

 A minha homenagem a essas duas grandes figuras, que foram também dois grandes 

amigos. 

  

     São Paulo, junho/julho de 2017 
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Roberto Fragale FILHO13 

José Francisco Siqueira NETO14 

 

Reforma trabalhista: uma cartografia 

das discussões equivocadas, 

esquecidas e frustrantes 

Reinvindicações de reforma da legislação trabalhista nunca saíram da agenda 

política brasileira. Críticas em torno da suposta inadequação da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) ao mercado de trabalho nacional começaram quase simultaneamente 

à sua própria publicação em 1943. Como alguns opositores argumentaram à época, ela 

era uma regulação muito avançada para um país ainda subdesenvolvido. Não se tratava, 

contudo, de uma rejeição espelhada pelos países com padrão trabalhista mais avançado. 

Na verdade, ela era provocada por dois fatores muito evidentes: o inegável balizamento 

de contenção do poder patronal ilimitado e a distribuição proporcionada pela adoção de 

um padrão estruturado de regulação trabalhista. Mesmo assim, dada a centralidade da 

Justiça do Trabalho para a efetividade dos direitos sociais, não é errado dizer que, 

estruturalmente, o sistema fechou seu círculo de concepção e funcionamento do meio 

para o final dos anos 1950. Com o passar do tempo, ante a impossibilidade de reversão 

legal e institucional, as críticas modificaram-se e, na década de 1960 do século passado, 

concentraram-se no regime da estabilidade decenal, que assegurava a impossibilidade 

de dispensa sem justo motivo após dez anos de trabalho para o mesmo empregador, e 

                                                           
13 Professor titular de sociologia jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de São João de Meriti 

(RJ). 

14 Professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e advogado. 
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seu impacto na produtividade do trabalhador argumentando que a primeira teria uma 

relação inversamente proporcional com a segunda, ou seja, quanto mais de tempo de 

casa tivesse o empregado menor seria sua produtividade. Esse intenso debate gerou duas 

características bem marcantes do mercado de trabalho nacional: a alta rotatividade no 

emprego como regra de encurtamento de vínculos empregatícios e a insistência nas 

simulações destinadas à descaracterização desses mesmos vínculos. O regime militar 

manteve essa padronização, inclusive sindical, e a Constituição cidadã da 

redemocratização reforçou seus fundamentos ao incorporar vários direitos, manter a 

unicidade sindical e fortalecer a Justiça do Trabalho. Duas décadas mais tarde, 

principalmente durante a segunda metade da década de 1990 do século passado, a CLT 

foi intensamente criticada por supostamente retardar a competitividade internacional do 

país em decorrência dos altos custos trabalhistas que ela engendrava. Finalmente, na 

última década, a regulação do trabalho foi mais uma vez colocada sob intenso 

escrutínio, dessa vez supostamente por conta de sua incapacidade em fornecer respostas 

aos desafios colocados pela crise econômica. Nessas duas ondas, a matriz das críticas 

foi deslocada do campo dos direitos para as condições de competitividade do país e das 

alternativas para superação da crise econômica, como se fosse possível construir uma 

reação econômica exclusivamente a partir da redução do patamar de direitos. 

Entretanto, apesar de todo esse criticismo, a CLT sobreviveu a três diferentes 

Constituições (1946, 1967 e 1988) e a importantes alterações legislativas como a Lei n. 

5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS) e tornou mais fácil para os empregadores o encerramento do contrato de 

trabalho. Ela testemunhou mudanças políticas substantivas, com a passagem de um 

governo civil autoritário para a democracia (1945), seguida de um período militar 

ditatorial (1964-1985) ao final do qual se regressou ao cenário democrático que 

possibilitaria a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores (PT), cujo líder Luis 

Inácio Lula da Silva alcançaria a presidência do país em 2002, tempos após ter criticado 

a parte sindical da CLT sustentando que ela era o AI-5 do trabalhador brasileiro. 

Alguém poderia argumentar que essa habilidade para se adaptar diante de cada novo 

cenário político e/ou social, independentemente de sua moldura ideológica, revelaria 

uma inesperada flexibilidade normativa que contradiz a reprovação original endereçada 
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ao texto consolidado. Ainda assim, uma hipótese diferente é possível: sua resiliência 

decorre de seu papel central na sociedade brasileira. Em outras palavras, como descrito 

por ocasião da celebração dos 1970 anos da CLT pelo líder sindical João Guilherme 

Vargas Neto, ela seria o que proporcionaria alguma unidade à sociedade brasileira sob 

uma perspectiva social, política e econômica. Poder-se-ia então reescrever a frase para 

dizer que a CLT encarna a cidadania brasileira, além de uma ideia – ainda que difusa – 

de desenvolvimento econômico. 

Não é, por conseguinte, surpresa alguma que este mesmo debate tenha sido 

revivido durante a campanha presidencial de 2014, que terminou com a reeleição da 

candidata petista Dilma Rousseff, cuja recusa em modificar a CLT tinha sido 

explicitada ao longo de toda a campanha. Nesse sentido, ficou famosa sua boutade, 

consoante a qual “não toco nos direitos trabalhistas nem que a vaca tussa.” Em outras 

palavras, na medida em que a CLT incarnava uma longa história de direitos sociais no 

Brasil, ela não deveria ser emendada ou modificada. Entretanto, durante o ano que se 

seguiu à reeleição e ao longo da campanha efetuada pelo seu impeachment, essa agenda 

derrotada reapareceu no debate legislativo, ainda que especialmente focada na questão 

da regulamentação da terceirização. Claramente, após o impeachment de 31 de agosto 

de 2016, uma janela de oportunidade abriu-se para uma reforma do mundo do trabalho, 

cuja proposta seria apresentada pelo governo Temer no final de dezembro de 2016. 

Enquanto o Congresso Nacional encontrava-se ainda discutindo a proposta de reforma, 

foi aprovada a Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017, cujos dispositivos retiravam a 

maioria das limitações ainda impostas à prática da terceirização. Muito antes que o 

impacto dessa profunda modificação no mundo do trabalho pudesse ser efetivamente 

avaliado, o Congresso Nacional, não sem antes ampliar a proposta original, aprovou a 

Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, que, ao modificar uma centena de artigos da 

CLT, impunha uma radical mudança na regulamentação do mundo do trabalho no 

Brasil. Embora tenha sido estabelecida uma vacatio legis até novembro de 2017, é 

possível desde já afirmar que uma mudança societal parece estar se operando sob os 

nossos olhos. Fazer um esforço de compreensão sobre esse processo é o primeiro passo 

para entender os dilemas que esta nova normatividade acarreta, aqui proposto de forma 
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ensaística e buscando explicitar o itinerário errante, o conteúdo fragmentado e o salto no 

escuro proporcionado pela reforma trabalhista. 

nquanto as circunstâncias econômicas estavam redefinindo as condições de 

trabalho no início dos anos 1990 do século passado, o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) editou a Súmula 331, que se tornaria a principal regulamentação para a 

terceirização no país. Basicamente, ela reafirmava a ilegalidade da contratação de 

trabalhadores por empresas interpostas, estabelecendo a existência de uma relação de 

emprego com o tomador de serviços, salvo quanto ao trabalho temporário (Lei n. 6.019, 

de 03 de janeiro de 1974), aos serviços de vigilância privada (Lei n. 7.102, de 20 de 

junho de 1983), aos serviços de limpeza e conservação e à Administração Pública 

(artigo 37, II da Constituição Federal de 1988). Mas ela também introduziu duas 

grandes novidades: (a) uma cinzenta distinção conceitual entre atividades-fim e 

atividades-meio, que assume ser a primeira relacionada com a atividade nuclear do 

tomador de serviços e ser a última despida dessa característica, e (b) uma 

responsabilidade subsidiária atribuindo encargos trabalhistas aos tomadores de serviço 

em face da insolvabilidade dos fornecedores desde que eles tivessem participado do 

processo judicial e estivessem inscritos na decisão condenatória dos tribunais. O 

mosaico jurisprudencial estabelecido pela Súmula 331, por um lado, endossava o 

contrato de trabalho como a principal figura normativa para regular o mundo do 

trabalho subordinado e, a contrário senso, estabelecia suas exceções explícitas (trabalho 

temporário, vigilância privada, serviços de asseio e conservação e administração 

pública); por outro lado, ela claramente reconhecia a existência de uma zona cinzenta na 

qual a distinção deveria ser efetuada com base nas categorias atividades-fim e 

atividades-meio, permitindo que a terceirização pudesse ocorrer nas últimas. Mesmo 

assim, ela deveria ser utilizada de forma bastante cuidadosa, pois uma inovadora 

responsabilidade subsidiária fora criada pela jurisprudência do TST. 

O Congresso Nacional não ignorou o debate judicial sobre a terceirização e sua 

primeira reação à Súmula 331 seria a aprovação da Lei n. 8.949, de 09 de dezembro de 

1994, cujo conteúdo explicitava a inexistência de uma relação de emprego entre uma 

sociedade cooperativa e seus membros ou entre eles e o tomador de serviços de um 

trabalho fornecido por uma sociedade cooperativa, independentemente do campo de 

E 
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atividades da referida cooperativa. Essa era, contudo, uma resposta pleonástica na 

medida em que a nova legislação era uma mera reprodução do artigo 90 da Lei n. 5.764, 

de 16 de dezembro de 1971 (Política Nacional de Cooperativismo). Na verdade, sua real 

intenção consistia em tornar a prática da terceirização mais fácil sempre que ela fosse 

realizada por uma sociedade cooperativa. Que não paire nenhuma dúvida: o comando 

normativo claramente induzia ao comportamento simulado de descaracterização de 

vínculos empregatícios. Como resultado, a ocultação de relações de emprego por meio 

de cooperativas tornou-se uma prática comum. Incontáveis casos de empregadores 

dispensando empregados para, em seguida, recontratá-los por meio de uma cooperativa 

ou encaminhado novos empregados para uma cooperativa que já estivesse lhes 

fornecendo serviços assim como o uso de cooperativas para contornar a interdição de 

terceirização das atividades-fim inundaram as cortes trabalhistas. Como esperado, a 

resposta judicial mobilizou o artigo 9º da CLT, cujo conteúdo estabelece ser nulo todo e 

qualquer ato pretendendo desvirtuar, impedir ou fraudar sua aplicação, o que, 

naturalmente, se entenderia à aplicação da Súmula 331. 

Uma tentativa para regular a terceirização foi efetuada em 26 de outubro de 

2004, quando foi apresentado o Projeto de Lei (PL) n. 4.330. Em sua exposição de 

motivos, o projeto dava a terceirização como um fato incontornável, ou seja, uma 

realidade que necessitava ser reconhecida. Ela narrava que  

 

o mundo assistiu, nos últimos 20 anos, a uma verdadeira 

revolução na organização da produção. Como consequência, 

observamos também profundas reformulações na organização 

do trabalho. Novas formas de contratação foram adotadas para 

atender à nova empresa. Nesse contexto, a terceirização é uma 

das técnicas de administração do trabalho que têm maior 

crescimento, tendo em vista a necessidade que a empresa 

moderna tem de concentrar-se em seu negócio principal e na 

melhoria da qualidade do produto ou da prestação de serviço. 

No Brasil, a legislação foi verdadeiramente atropelada pela 

realidade. Ao tentar, de maneira míope, proteger os 

trabalhadores simplesmente ignorando a terceirização, 

conseguiu apenas deixar mais vulneráveis os brasileiros que 

trabalham sob essa modalidade de contratação. 
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O silogismo é bastante simplório: a terceirização é uma realidade; esta, por sua 

vez, atropela a legislação; logo, façamos uma legislação consoante à realidade. Esse 

debate foi conduzido de forma muito precária, antecipando o clima de acirramento 

binário atualmente vivido em quase todos os espaços da vida nacional. Não houve 

espaço e tampouco ambiente para conversar em patamares mais racionais sobre a 

questão da descentralização produtiva provocada pelas transformações tecnológicas e 

produtivas. A visão fundamentalista predominou nas abordagens favoráveis à 

terceirização ampla como submissão à realidade. Não se vê aqui, contudo, nem mesmo 

um simples questionamento sobre o papel do direito. Retificar uma perversa realidade 

seria sua derradeira finalidade? Essa parece ser a perspectiva do projeto cujos 

dispositivos afirmavam a inexistência de uma relação de emprego entre tomadores de 

serviço e os trabalhadores contratados pelo fornecedor de mão-de-obra ou seus 

parceiros. Basicamente, o projeto permitia a terceirização de todas as atividades, 

eliminando assim a distinção conceitual produzida pelo TST entre atividades-fim e 

atividades-meio. Textualmente, o projeto estabelecia que “o contrato de prestação de 

serviços pode versar sobre o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares à atividade econômica da contratante.” O debate legislativo em torno 

da proposta prosseguiu ao longo de três legislaturas (2003-2006, 2007-2010 e 2011-

2014) e, mesmo sem nunca chegar ao estágio de votação no plenário, ganhou enorme 

intensidade no final da terceira legislatura, ou seja, a partir de 2013. Embora a 

terceirização tivesse sido uma questão menor na campanha presidencial de 2014, a 

recém-eleita Câmara dos Deputados acelerou o debate legislativo sobre a matéria e, 

após três sessões deliberativas em abril de 2015, aprovou o referido projeto por uma 

maioria de 63% e o encaminhou para o Senado Federal, onde ele se transformou no 

Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 30, de 28 de abril de 2015. 

O PLC n. 30/2015 estava ainda sendo discutido no Senado Federal, quando o 

novo cenário político resultante do impeachment da presidente Dilma Rousseff trouxe o 

debate sobre os direitos sociais e a seguridade social para o centro da agenda pública. 

Propostas de reformas para ambos foram avançadas como sendo absolutamente 

necessárias para o equilíbrio das contas públicas e para a recuperação da economia do 
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país. Quanto à terceirização, um inesperado movimento foi efetuado pelo governo, 

recuperando o há muito esquecido PL n. 4.302, de 19 de março de 1998. De fato, 

proposto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, o projeto tinha sido 

originalmente aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de dezembro de 2000 e pelo 

Senado Federal em 16 de dezembro de 2002, onde sofrera pequenas modificações, que 

exigiam uma nova votação pela instância legislativa original. Contudo, uma vez 

recebido pela Câmara, o projeto passou por diferentes comitês legislativos até 19 de 

agosto de 2003, quando o presidente Lula, que sucedera FHC, solicitou a retirada do 

projeto. Conquanto a solicitação do presidente Lula nunca tenha sido examinada, o 

debate em torno do projeto perdeu fôlego e, um ano mais tarde, foi incorporado na 

discussão sobre o então recentemente introduzido PL n. 4.330/2004. Após mais de 

quatro anos sem qualquer iniciativa relacionada com o projeto de 1998, seu processo 

legislativo foi retomado com seu relator indicando, em 17 de novembro de 2016, que 

“eventual diferenciação entre atividade-fim e atividade-meio mostra-se um empecilho, 

pois as empresas da atualidade trabalham em redes de produção e, por isso, precisam 

contratar de tudo. O importante é que contratem de forma correta”. Menos de seis meses 

depois, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, não obstante as reclamações 

da oposição realçando a solicitação não examinada de sua retirada efetuada pelo 

presidente Lula em 2003, e convertido na Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017. 

Na verdade, esta legislação introduzia uma nova regulamentação do trabalho 

temporário indicando que ele poderia ser utilizado tanto para atividades-meio quanto 

atividades-fim a serem executadas no tomador de serviços por um período de 180 dias 

com uma extensão possível de mais 90 dias. Devido à sua limitação ao trabalho 

temporário, mais do que uma mudança radical na regulamentação da terceirização, a 

nova lei enviava uma clara mensagem de repúdio à Súmula 331 e antecipava o cenário 

proposto pelo PL n. 4.330/2004 na medida em que permitia a terceirização de todas as 

atividades relacionadas com o negócio do tomador de serviços independentemente da 

distinção jurisprudencial entre atividades-fim e atividades-meio. Doravante, se a 

regulamentação proposta pelo PLC n. 30/2015 for aprovada, a única restrição residiria 

na especialização do fornecedor de serviços como um mecanismo a impedir a mera e 

simples intermediação de força de trabalho. Questões relacionadas com o cumprimento 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

das leis trabalhistas, com a responsabilidade do tomador de serviços e representação dos 

trabalhadores são também discutidas no projeto de lei e elas proporcionam uma nova e 

completa regulamentação para a terceirização. Mesmo assim, a agenda da reforma 

trabalhista é maior que a terceirização e uma nova regulamentação promovendo a 

prevalência do negociado sobre o legislado viria a ser proposta pelo governo Temer. 

De fato, quatro meses após o impeachment de Dilma Rousseff, o governo Temer 

enviou uma proposta de reforma trabalhista ao Congresso. O PL n. 6.787, de 23 de 

dezembro de 2016, propunha impactantes modificações na regulação do trabalho, a 

mais importante delas sendo a prevalência do negociado sobre o legislado. Conforme 

indicado na mensagem governamental ao Congresso, a reforma pretenderia empoderar 

os parceiros sociais de forma a valorizar a negociação coletiva e ampliar o diálogo 

social. Muito embora ela propusesse uma mudança profunda na cultura jurídica 

brasileira e em sua arraigada vinculação à lei (assumindo, naturalmente, que tudo isso 

possa ser modificado por decreto), o pertinente debate legislativo foi raso e célere, com 

sua aprovação ocorrendo em 27 de abril de 2017. Menos de dois meses mais tarde, em 

11 de julho de 2017, a reforma seria aprovada no Senado Federal e, dois dias mais tarde, 

promulgada como Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, pelo presidente Michel Temer. 

Nesse curto intervalo de tempo, seu debate girou em torno de quatro diferentes aspectos: 

(a) a pretensa necessidade de atualização da CLT, um diploma legislativo datado de 

1943, (b) o impacto da regulação do trabalho nas taxas de desemprego, (c) a excessiva 

litigiosidade decorrente do mundo do trabalho, e (d) a insegurança jurídica oriunda de 

uma inflacionada regulação jurídica e de uma jurisprudência excessivamente protetiva. 

Muito embora não haja qualquer evidência empírica para corroborar a maioria desses 

argumentos, eles foram e continuam sendo mencionados como as principais razões para 

a reforma. 

Quanto ao argumento do envelhecimento, deve-se dizer que antiguidade nunca 

foi uma razão em si para endossar uma eventual mudança legislativa. Trata-se de um 

verdadeiro despautério. É algo tão despropositado como se alguém sustentasse que a 

Constituição dos Estados Unidos da América (1787) deveria ser alterada, pois, afinal, 

com mais de dois séculos de existência, ela é muito velha. De fato, a necessidade de se 

rever um texto normativo não surge como uma consequência natural da passagem do 
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tempo, mas decorreria da incapacidade jurídica de uma antiga disposição legal regular 

novas circunstâncias da vida cotidiana. Pode também decorrer de novos arranjos 

societais que redefinam o modo pelo qual a regulação jurídica é percebida ou desejada 

em uma determinada matéria. Claramente, entretanto, este não é o caso para a reforma 

trabalhista, pois a CLT é ainda percebida como um elemento chave na cultura jurídica 

trabalhista brasileira e seus contornos permanecem como o paradigma regulatório das 

relações de trabalho. Na verdade, a controvérsia sobre o envelhecimento da CLT não 

propõe um debate sobre sua suposta inadequação ao mundo do trabalho ou sobre a 

desejada qualidade do emprego, mas assume a necessidade de uma nova regulação 

como um truísmo decorrente da economia globalizada. O envelhecimento da CLT é um 

falso argumento, muito similar àquele mobilizado na década de 1960 do século passado, 

consoante o qual a ausência de cumprimento em relação às disposições da legislação 

trabalhista seria um resultado inevitável de um cenário jurídico que era supostamente 

inadequado para a realidade do país. Em outras palavras, é o velho debate de Oliveira 

Vianna distinguindo entre Brasil legal e Brasil real repaginado para o século XXI. 

Ambos os argumentos – envelhecimento e inadequação – são claramente retóricos e 

despidos de qualquer evidência empírica robusta. Esses dois equívocos são também 

encontrados na segunda controvérsia, a que assume a existência de uma relação direta 

entre regulação do trabalho e taxas de desemprego. Trata-se de um argumento que tem 

sido mobilizado não apenas no Brasil, mas também em diferentes países emergentes 

para justificar e introduzir reformas do trabalho. Contudo, essa relação está longe de ser 

corroborada pelos fatos. O período venturoso recente da história do país demonstra 

claramente que, quando a economia está em processo de expansão, a regulação do 

trabalho é irrelevante. Até muito pouco tempo atrás, o problema do Brasil era a ausência 

de mão de obra qualificada suficiente para responder ao crescimento econômico e não 

foram poucos os trabalhadores estrangeiros que chegaram ao País para suprir essa 

demanda. O que se testemunha agora é, na verdade, um fenômeno estrutural, pois não 

adianta reduzir direitos quando a economia não reage. 

Os dois últimos aspectos controversos estão diretamente relacionados com a 

forma pela qual as disputas trabalhistas são resolvidas no Brasil. É verdade que a 

litigância trabalhista brasileira apresenta elevados índices quantitativos e que as 
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estatísticas continuam a aumentar ano após ano. Mas, porque isso é assim? A litigância 

decorre de uma supostamente rígida regulação do trabalho ou é consequência de seu 

enorme descumprimento por parte de empregadores? Todos os trabalhadores são free 

riders do judiciário trabalhista aproveitando-se de seus incentivos para litigar? Como 

isso explica que o assunto mais frequente na litigância de casos novos nas Varas do 

Trabalho diga respeito a verbas rescisórias? Estas questões permanecerão, infelizmente, 

sem respostas, já que elas foram evitadas pela reforma trabalhista ao redirecionar o 

debate para as temáticas do acesso às cortes trabalhistas e aos padrões de adjudicação 

oferecidos por estas últimas. Ao invés de propor um amplo debate sobre o papel dos 

tribunais trabalhistas e o fortalecimento da negociação coletiva articulada e 

simultaneamente centralizada e descentralizada, a reforma dificulta seu acesso, que até 

aqui tinha sido extremamente generoso na medida em que empregados não pagavam 

taxas para litigar. Mais do que isso, a reforma tenta limitar as possibilidades de 

interpretação judicial assumindo que juízes do trabalho são responsáveis pela produção 

de incertezas para a regulação do mundo do trabalho. Essas duas medidas – limitação de 

acesso às cortes trabalhistas e redução das possibilidades interpretativas do juiz – são, 

portanto, assumidas pela reforma como iniciativas que irão reduzir a litigiosidade 

trabalhista para patamares razoáveis. Entretanto, o resultado dessa posologia é 

imprevisível já que a competição interpretativa sobre o significado e alcance da reforma 

corre solta nesses quatro meses de vacatio legis e ainda aguarda a entrada em cena de 

um de seus maiores protagonistas, justamente aquele cuja atuação a reforma pretende 

limitar, ou seja, as cortes trabalhistas.
 

Embora a Lei n. 13.467/2017 esteja sendo referenciada como o quadro normativo da 

reforma trabalhista, o que facilitará o trabalho dogmático dos juristas preocupados em 

fornecer uma chave analítica para sua interpretação, é preciso reconhecer que a reforma 

constitui um patchwork incompleto. Em outras palavras, para melhor compreender seu 

alcance faz-se necessário incluir o debate inconcluso sobre terceirização e incorporar os 

ajustes que o governo Temer promete realizar por meio de medida provisória para 

retificar o que não teria saído a contento na legislação aprovada. É, portanto, um 

trabalho em construção. Contudo, restrinjamo-nos, por ora, ao marco específico da Lei 

n. 13.467/2017, que alterou quase uma centena de artigos da CLT. Talvez seu ponto 
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mais importante seja a prevalência do negociado sobre o legislado, ainda que isso não 

seja necessariamente uma novidade na medida em que essa preponderância era 

acordada sempre que a negociação importava na ampliação dos direitos atribuídos pela 

lei e na melhoria das condições de trabalho. Na verdade, a novidade aqui reside na 

eliminação dessa condicionante. De fato, a reforma estabelece que o exame judicial de 

uma convenção e/ou acordo coletivo é guiado pelo mínimo de intervenção na autonomia 

coletiva dos parceiros sociais e é limitado às formalidades jurídicas do ato. Doravante, 

os parceiros estão livres para estabelecer o que melhor lhes aprouver quando a 

convenção e/ou acordo coletivo versar sobre: jornada de trabalho (respeitados os limites 

estabelecidos pela Constituição); banco de horas anual; intervalo intrajornada 

(respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas); 

adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE); plano de cargos, salários e funções 

compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos 

que se enquadram como funções de confiança; regulamento empresarial; representante 

dos trabalhadores no local de trabalho; teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho 

intermitente; remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado e remuneração por desempenho individual; modalidade de registro de 

jornada de trabalho; troca do dia de feriado; enquadramento do grau de insalubridade; 

prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 

competentes do Ministério do Trabalho; prêmios de incentivo em bens ou serviços, 

eventualmente concedidos em programas de incentivo; e participação nos lucros ou 

resultados da empresa. Alguns desses direitos podem ser negociados por meio de acordo 

individual, mas, mais importante, todos eles podem ser negociados individualmente por 

empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou 

superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, ou seja, pouco mais de 11 mil reais. Estabelece-se, assim, mediante a 

combinação de background educacional e percepção de um salário razoável para os 

padrões nacionais, uma espécie de autonomia individual que permite, inclusive, 

negociar na contramão da deliberação coletiva. 

Outras importantes modificações são encontradas na reforma trabalhista. Elas 

dizem respeito à representação dos trabalhadores com a introdução da comissão de 
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empregados nas empresas com mais de duzentos empregados e aos mecanismos de 

financiamento dos sindicatos por conta do da extinção do imposto sindical. No âmbito 

da litigância trabalhista, destacam-se o reconhecimento da possibilidade de prescrição 

intercorrente, a tarifação do dano extrapatrimonial e a introdução da regra de 

sucumbência na Justiça do Trabalho. As mudanças são, portanto, substanciais e afetarão 

o arranjo institucional em torno do mundo do trabalho. Com efeito, ao longo de toda sua 

existência, a CLT propiciou um arranjo institucional para o mundo do trabalho 

assentado em um tripé: (a) a prevalência do legislado, (b) a unicidade sindical com 

mecanismos de financiamento compulsório, e (c) a Justiça do Trabalho como um lócus 

de resolução dos problemas verificados no mundo do trabalho. Esse arranjo 

institucional passou incólume pelas inúmeras transformações sociais e políticas do país 

por cerca de sete décadas, sobrevivendo tanto a retrocessos autoritários quanto a 

reconfigurações democráticas. Entretanto, com a reforma trabalhista, sem que uma voz 

sequer se levante para explicitar o rumo dessa transformação, esse arranjo institucional 

parece estar sendo desfeito. Na primeira ponta do tripé, introduz-se a prevalência do 

negociado, mas de forma fragmentada, pulverizada. Na outra ponta, subtrai-se o 

mecanismo de financiamento, sem, contudo, tocar-se na unicidade. Os comandos são 

diretos no sentido do enfraquecimento dos sindicatos. Direcionam e fragmentam as 

negociações por empresas e não permitem a ruptura da unicidade por meio de um 

sistema de liberdade sindical. Com isso, eles mantêm rígido controle sobre a baixa 

representatividade da imensa maioria dos sindicatos brasileiros. Por fim, na terceira 

extremidade, modifica-se substancialmente a forma de atuação da Justiça do Trabalho, 

introduzindo mecanismos redutores de suas possibilidades de interferência. Essa 

redução, aliás, é consentânea com os cortes orçamentários verificados em 2016, quando 

se verificou uma redução de 30% em seu custeio e de 90% em seu investimento, e 

prossegue com a proposta orçamentária de 2018, que sugere um corte linear de 20%. 

Não obstante tudo isso, o arranjo institucional que está a se desenhar para o mundo do 

trabalho é uma grande incógnita, que deveria despertar alguma – senão muita – 

inquietação. 

Na esteira da onda conservadora que varreu o país, produz-se um cenário 

inquietante, marcado por discussões equivocadas, esquecidas e frustrantes. Com efeito, 
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o debate em torno da reforma trabalhista parece-nos pautado por duas discussões 

equivocadas. De uma banda, clama-se pela mudança sem que seja apresentada qualquer 

evidência empírica que corrobore sua necessidade. A decrepitude e a inadequação da 

CLT são decantadas como fato incontroverso, sujeito tão somente à inevitável 

constatação do bom senso. De outra banda, verifica-se a incapacidade do campo crítico 

em constatar e enfrentar os problemas existentes no modelo vigente. É certo que há 

vozes críticas, que há uma competição de sentido no interior da Justiça do Trabalho e 

que há bandeiras sindicais atreladas à pluralidade, à democracia e à autonomia coletiva. 

Entretanto, elas não têm encontrado eco nas arenas de discussão, fazendo com que os 

protagonistas das controvérsias do mundo do trabalho produzam um debate equivocado, 

pautado por posições binárias e dicotômicas que não dão conta de sua complexidade. 

Disso resulta uma dupla discussão esquecida sobre, de um lado, a representação dos 

atores sociais e, em especial, os sindicatos, e, de outro lado, a qualidade do trabalho. Ao 

longo de seus anos de vigência, a CLT viu a representação sindical esvaziar-se, fazendo 

com que a maioria dos trabalhadores desconheça a atividade sindical de sua 

correspondente categoria e, por via de consequência, os sindicatos tenham tido sua 

legitimidade solapada. Enquanto isso acontecia, o debate sobre a qualidade do trabalho 

foi escanteado, sem jamais conseguir ganhar a arena pública. Enquanto nos anos 1960 e 

1990, o debate resumiu-se, respectivamente, à produtividade e à empregabilidade, ele 

agora parece cingir-se à competitividade, sem que, em nenhum dos três momentos, 

tenha-se conseguido elevar a discussão à questão da qualidade. 

Nesse momento em que, por conta da reforma trabalhista, uma nova 

oportunidade de debate sobre a qualidade do trabalho se oferece, o que se produz, 

entretanto, é uma discussão frustrante. A discussão sobre a regulação do mundo do 

trabalho tornou-se frustrante, pois ela foi capturada pelo viés dicotômico que 

transformou a sociedade em um campo de batalha. Ela foi incorporada como mais um 

nicho das guerras culturais que hoje perpassam a sociedade brasileira. Presente no 

campo dos direitos humanos, da família, da escola, da política, essa guerra reduziu o 

debate ao confronto “nós vs. eles”, como, aliás, retratam as notícias mais recentes sobre 

a repercussão da mudança legislativa. Nos seminários acadêmicos que procuram 

decifrar o alcance das mudanças, são comuns as narrativas que mimetizam a lógica do 
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pugilato: no lado direito do ringue, a “modernidade”, a “flexibilização”, a 

“diabolização” do Estado, e, no lado esquerdo, a denúncia do “vandalismo” contra os 

direitos dos trabalhadores e a “indigência científica” das propostas adversas, o elogio ao 

“esforço criativo” dos tribunais e à combatividade das posturas “esclarecidas”. Em 

agosto passado, no 16º Congresso Brasileiro do Agronegócio em São Paulo, a 

desqualificação do Outro beirou o descalabro, com os juízes do trabalho sendo 

chamados de “mal formados”, a legislação trabalhista, de “tiranossáurica”, e os 

procuradores, de “loucos”. Discursos de desqualificação foram ali sustentados pelo 

jornalista William Waack, pelo empresário Walter Schalka e por Almir Pazzianotto, ex-

ministro e presidente do TST, defendendo a recivilização do contrato de trabalho e a 

extinção da Justiça do Trabalho. Esta última pregação já fora antes realizada por 

Maílson da Nóbrega, ex-ministro do governo Sarney, ao afirmar, no seminário “A 

legislação trabalhista na visão empresarial: custos e benefícios”, promovido em maio 

desse ano pela FecomercioSP, que sua extinção impediria que “o negociado fosse 

interpretado pelo juiz trabalhista como contrário ao interesse do trabalhador.” Ao 

sugerir que os interesses contrariados não são jamais aqueles do patronato, mas por 

certo aqueles do operariado, que além disso seria infantilizado pela justiça laboral, o 

discurso desqualificante ganha matizes ideológicos com atribuição pueril de papeis pré-

constituídos: trabalhadores infantis, juízes opressores e um patronato impedido de 

produzir mais riqueza. É um debate ridiculamente constituído que leva até mesmo um 

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a mobilizar equivocadas estatísticas e, 

uma vez confrontado com o equívoco, apenas replicar que não foi ele quem produziu os 

números e que apenas os citou. Mas não é só, pois a frustração decorre também da 

captura pelas agendas corporativas, que contestam a reforma a partir das ameaças que 

elas proporcionam aos seus protagonismos no arranjo institucional. No fundo, a 

frustração parece construir-se pela ausência de centralidade emprestada ao principal 

objeto do debate – o trabalho – e o foco nos papeis institucionais que os diferentes 

atores desempenharam ao longo dos anos de existência da CLT. No final das contas, 

perguntamo-nos: para onde vai o mundo do trabalho no Brasil? Na ausência de uma 

discussão sobre a qualidade do trabalho e sobre o incremento do bem-estar que sua 

melhoria poderia proporcionar, parece-nos que a reforma, ao introduzir uma mudança 
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substancial no arranjo institucional precedente, produz, de uma banda, uma regulação 

fragmentada, que importará em uma apropriação mais perversa do trabalho e, de outra 

banda, um novo arranjo institucional cujo desenho será construído a fórceps no 

cotidiano massacrante da crise, sempre em detrimento do trabalhador. Oferecer uma 

alternativa é nosso dever, pois, no fundo, assumindo que o argumento de articulação 

entre trabalho, desenvolvimento e cidadania está correto, é o já tíbio cidadão brasileiro 

que é aqui o maior derrotado. 

 

Rio de Janeiro e São Paulo, setembro de 2017. 
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 Tales Ab´SÁBER15 

A extrema direita de hoje e o Brasil: 

modos de usar 
 

O processo político histórico recentíssimo do Brasil surpreendeu a muitos por 

recolocar no plano da vida pública, e da produção de energia política e até mesmo de 

proposições políticas positivas, uma dimensão e uma entidade político social estranha, 

mas íntima, e dada até ontem por ultrapassada e extinta. Trata-se da velha configuração 

social de uma particular direita radicalizada, uma força política imaginada, 

comprometida com arcaísmos aos quais se deve determinar o caráter, até então de pouca 

extensão e representação, mas que passou a ter função política efetiva no processo da 

forte crise de governo contemporânea, tornando-se mais intensa, e algo estratégica, no 

tempo, do que o tradicional conservadorismo cordial, ou banal, brasileiro. Uma força 

ativa em sua concepção própria, e distorcida, de mundo, tendente ao extremo de um 

sistema de ideias que, sem o prejuízo de um excesso, buscam e são a repercussão de um 

real sistema delirante das coisas políticas que evita intensamente dobras ou veleidades 

dialéticas. 

Durante um bom tempo do andamento da crise radical do último governo de 

ampla coalisão petista-peemedebista, crise real do próprio sistema político brasileiro 

como hoje se sabe inteiramente, o nosso mundo estável dos conceitos políticos e do 

entendimento da vida social se recusou a incluir, a compreender e a lidar com a 

presença e a função estruturante significativa da nova velha extrema-direita brasileira 

em todo o processo produtor daquela mesma crise. Não só o fenômeno, sua linguagem, 

seus objetos e subjetividade não eram olhados de frente, como problema real de política 

e de conceitos sobre o Brasil, e sobre o Brasil atual, como ele era desconsiderado nas 

próprias funções que passou a ter na real organização da crise, na ação prática que 

passou ao primeiro plano das forças políticas existentes do país. Como Adorno bem 

notou um dia sobre este ponto, tudo se passava como se o sistema oficial da inteligência 

não pudesse nomear e agir politicamente sobre a realidade do fascismo presente em 

seu próprio horizonte. Um ponto cego político, uma formação negativa e inconsciente, 

mas também um lance estratégico de política real, como veremos, que sempre cala 

                                                           

15 Psicanalista, Professor de Filosofia da Psicanálise na UNIFESP, autor de Lulismo, 

carisma pop e cultura anticrítica (Hedra, 2011) e Dilma Rousseff e o ódio político 

(Hedra, 2015). 
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sobre o pior e, ainda uma vez, que nos cabe perguntar sobre a sua própria origem, a 

natureza da sua própria recusa.  

Agora, passados dois anos da malfadada eleição do segundo mandato petista de 

Dilma Rousseff, e do cerco de todas as proporções e de muitas forças que se abateram 

sobre o seu governo, que nunca chegou a existir de fato dada a forte paralisia estratégica 

politica que levou à sua queda, todos se espantam tardiamente com o real resto político 

negativo e insistente, a fratura exposta da vida política nacional, tendente a posições 

aproximadas de alguma modalidade de fascismo, da presença política cada vez mais 

evidente de um Jair Bolsonaro no país – como se sabe, um ex-militar de baixa patente, 

formado em regime autoritário, apologista da ditadura de 1964-1984, da tortura e do 

assassinato de pessoas de esquerda, homem que já declarou com ênfase, em espaço de 

poder democrático, o seu machismo misógino, o seu racismo e sua homofobia. Uma 

presença movimento que, ao mesmo tempo que se configura como grotesca e 

autoevidente piada de mal gosto sobre o nível político e simbólico que o país alcançou, 

é ação política positiva clara de desprezo efetivo por direitos acordados historicamente, 

e convite aberto, no limite da prática, à violência direta como ação política. Tal presença 

mórbida, necropolítica, como dizem os novos teóricos críticos, também passou a 

representar estranho e familiar projeto de futuro, e de degradação nacional triunfante, 

no horizonte rebaixado agonístico do próprio jogo contemporâneo do capitalismo 

mundial, que produz efeitos semelhantes, mas diferentes, em várias outras nações. 

De fato, é sempre preciso lembrar e afirmar que, no caso brasileiro, a política 

oficial da redemocratização em relação aos agentes do terror de Estado da ditadura de 

1964-1984, às ações da extrema direita presentes no poder ditatorial – homens que 

mataram, torturaram, sequestraram e desapareceram com brasileiros e, ainda em 1981, 

colocavam bombas em espaços civis – foi praticamente nula. A lei geral aceita a 

respeito do terror de estado brasileiro foi a real lei política outorgada pela própria 

ditadura civil-militar, a lei da Anistia de 1979, de fato uma lei de autoproteção e 

autoanistia dos homens bárbaros da ditadura sustentados pelo poder brasileiro. A partir 

deste princípio protetor forte da extrema direita da ditadura da Guerra Fria brasileira, na 

ativa conciliação da Nova Republica e do processo geral da redemocratização brasileira, 

o espaço público e político nacional suspendeu o trabalho de elaboração do seu passado 

violento e traumático recente, qualquer desejo de operar sobre a sua forma e energia, 

passando diretamente à fantasia protetora e superficial de uma realidade pacificada por 

mero desejo, fantasia distorcida defensiva de uma hegemonia cordial nacional, agora 

modernizada e democrática. Assim o Brasil não só produziu uma exceção em todo o 

sistema simbólico legal universal das políticas de justiça e de transição, barrando o 

julgamento real, e, portanto, também o simbólico em alguma medida, sobre a sua 

ditadura íntima, mas também gestou e manteve viva a ideia de uma real tutela do campo 

autoritário, sobretudo do Exército e das forças armadas brasileiras, mas também dos 

senhores e empresários que os sustentaram, sobre o sistema geral da democracia. A 

ditadura brasileira determinou a lei central a seu respeito que posicionou o próprio 

Estado de Direito democrático que deveria ultrapassá-la, e não o contrário, como de fato 
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preconizam os acordos e as normas internacionais de transição. A ordem democrática 

estaria sobre uma determinação mais ampla, uma concessão de força cedida, mas não 

superada, de tais forças. 

Noutras palavras, a extrema direita ditatorial brasileira foi protegida, destacada 

do processo de julgamento real e simbólico e premiada no processo de democratização, 

com a própria lei de anistia tutelar com que invadiu e deformou o espaço democrático. 

Apenas após seis governos democráticos seguidos, e por ser derrotado e condenado em 

um tribunal internacional de direitos humanos em ação movida por familiares de 

desaparecidos, na OEA, que não reconheceu a legalidade de nosso rápido recalcamento 

politicamente interessado da ditadura, o Estado brasileiro inventou uma tardia Comissão 

Nacional da Verdade, para simular uma justiça de transição que nunca existiu entre nós. 

Ela passou a funcionar, sem prestígio nem força, com imensos constrangimentos 

causados pela forças armadas que mal cumpriam suas determinações, durante o 

primeiro governo de Dilma Rousseff, processo que teve, como veremos, efeito 

importante na mobilização original contemporânea da nova extrema-direita brasileira.  

Deste modo, a democracia brasileira carregou o enclave simbólico de uma força 

arcaica que, não podendo ser julgada, permaneceu viva como um real transcendente a 

todo movimento histórico. Ao fim do processo, a forma final do Brasil sair de sua 

ditadura íntima, sem sair, confirmava a estrutura da presença intocada e retornante do 

nosso mesmo atraso e violência antissocial, muito bem percebida e formalizada por 

Glauber Rocha em Terra em transe, de 1967, um filme que tentava exatamente 

diagnosticar como a vida política brasileira da época girou mesmo em falso, e como a 

força arcaica de uma repetição infinita de um autoritarismo antissocial extremado 

brasileiro nos fez então entrar na ditadura...  

 Do mesmo modo, como todos sabemos, o processo geral da redemocratização 

não desalienou as polícias locais de seus fortes vínculos militares, de forma a buscar e 

indicar um estado social de democracia plena como um sistema de segurança 

fundamentalmente cidadão; ao mesmo tempo que, ao longo do tempo, com a 

sustentação de múltiplos e sucessivos governos de direita e com o imaginário antissocial 

e racista tradicional nacional reinvestido nesta política efetiva de Estado, o espaço da 

democracia liberou e autorizou a real ação paliativa da crise social brasileira, sempre 

produzida adiada, de um direito informal, mas constante, ao extermínio dos cidadãos 

matáveis pelas polícias brasileiras, mantendo contínuos, agora sobre a massa de pobres 

nacionais, os gestos de violência, tortura e assassinatos característicos do período 

ditatorial.  

Tal convivência com o estado de exceção permanente, com um certo grau de 

extermínio paliativo, para pobres e negros no Brasil, sem falar na realidade da violência 

constante contra povos indígenas, é de fato uma política continuada de nossa 

democracia invadida pelo campo autoritário nacional desde a sua raiz, e se ela não é dita 

pelo poder público, é afirmada praticamente, mantendo-se em um nível infantilizante 

ideológico de um banal segredo de polichinelo de Estado: uma política sabida e 
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reconhecida por todos, inclusive internacionalmente, mas simplesmente ilegal, contra os 

códigos acordados desde a constituição de 1984 e os vínculos do país com os protocolos 

internacionais de direitos humanos.  

Assim se configura, ainda mais uma vez, o fundo prático cindido de nossa 

mentalidade autoritária, atuando em um espaço contra a própria lei simbólica, e 

afirmando o falso vínculo estratégico com a lei – para a imagem superficial de 

civilidade dos homens bons da nação – simultaneamente e tudo ao mesmo tempo agora. 

É uma versão pesada, ctônica, de terror e de necropolítica afirmativa – 60 mil 

assassinatos por ano, nos últimos anos no país, dos quais as polícias participam com 

cerca de 10 mil, contra a ordem da lei... – para a velha figura da volubilidade de caráter 

nacional, de fato, em termos psicanalíticos clássicos uma estrutura socialmente 

perversa, forma definidora das elites brasileiras desde a leitura de Machado de Assis a 

seu respeito, ainda no século XIX.  

Nosso século XIX em que, aprofundando o ponto, o Brasil estabeleceu a lei do 

fim do tráfico internacional de escravos visando à abolição completa ainda em 1831, a 

reafirmou como novidade em 1850 e concedeu o término da escravidão formal, por fim, 

em 1888, de modo a fazer o espaço social nacional atravessar o século de forma real 

escravocrata, mas também de modo legal afirmado publicamente contra o tráfico... O 

homem político nacional advindo daí se tornava assim um nem isso nem aquilo 

histórico e social, ou ainda, bem ao contrário também, um isso e aquilo 

simultaneamente. Precisamente, o que Machado de Assis descreveu na forma genial de 

seu Brás Cubas, de 1880, e que Roberto Schwarz em um outro momento de 

recrudescimento e exposição do autoritarismo nacional, nos anos de 1960 e 1970, 

reconheceu a estrutura profunda de formação subjetiva social: liberais escravocratas, 

homens modernos submetidos às leis de trocas internacionais do mercado de 

commodities de seu tempo, abertos e checados pela cultura moderna liberal, cientifica e 

industrial dos países centrais, mas também amarrados com satisfação em seus 

espetaculares privilégios concentracionários, antissociais e sádicos locais, pela 

afirmação continuada da forma da vida e da formação escravocrata. 

Retornando ao ponto contemporâneo: se a política de extermínio mínimo, prática 

de Estado e de governos sobre a massa de pobres e jovens negros – os cidadãos 

matáveis do país – não é afirmada pelos agentes públicos que a promovem, mantendo-

se a fachada fetichista de normalidade democrática e de direitos civis efetivos, instância 

ideológica para o uso narcísico e satisfação civilizatória dos próprios senhores no 

processo – que além de assassinos também são civilizados, democráticos e elegantes – 

por outro lado, tal prática se tornou uma clara política cultural, produtora de indústria 

ampla no plano da comunicação social e da política, gerando um texto matriz corrente 

de radical ressentimento e de ataque aberto aos direitos humanos. São os muitos 

programas de rádio e televisão conservadores que se espalham por todo o país, de 

extrema-direita, por que não dizer, que acontecem de manhã até à noite e que se 

utilizam da crise social e da insegurança continuada de pobres e classe média para 

explorar e estruturar o desejo primitivo de vingança, e a fantasia reparadora arcaíssima 
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de que o sacrifício, o extermínio direto do mal social, desde que pobre e excluído, pode 

dar conta do mal brasileiro mais amplo.  

Cria-se assim uma cultura complacente de violência prática contra pobres, a 

imensa maioria negros, que alimenta e que sustenta a posição perversa de Estado e de 

governos, de matar e deixar matar e de negar o extermínio simultaneamente. Estes dois 

campos – como aliás foi muito bem diagnosticado no blockbuster popular dos anos 

2000 Tropa de elite, particularmente o filme II – são coordenados e caminham na 

mesma direção, a da criação de uma hipercultura da violência nacional, legitimada, de 

aberto desrespeito de direitos e de classe, que investe as polícias nacionais em todos os 

níveis de um excesso de poder, cultura que é ao mesmo tempo totalmente afirmada, 

tornada prática e também negada, por essa gigantesca maquinaria ideológica de Estado.  

Trata-se de uma ativa cultura da violência sádica e compensatória contra pobres 

e negros brasileiros, que tenta equilibrar os maus resultados da integração social 

nacional, da instabilidade e da segurança, de uma sociedade mantida constantemente em 

risco pelo espetacular e imutável processo concentracionário da renda, plenamente, e 

cada vez mais, reafirmado por esta modalidade de democracia danificada, muito efetiva 

e ativa.  

Não por acaso, como medidas políticas coordenadas do governo de pouca 

legitimidade atual, mas de grande interesse classista, um governo que construiu a sua 

chegada ao poder sobre o aprofundamento da crise econômica brasileira, que toma 

medidas recessivas e que ataca a estrutura acordada de direitos sociais da constituição 

de 1988, para claramente aumentar a força do capital frente à do trabalho, também, o 

mesmo governo, e ao mesmo tempo, faz grandes investimentos em polícia, 

equipamentos e estrutura de segurança pública... Tudo indica que a real 

descompensação social do poder, que aumenta o seu já fantástico poder de concentração 

no Brasil, deve ser compensada por uma integração social na violência, uma ação 

repressora generalizada de força constante sobre a vida social nacional. Um exemplo 

empírico: desde que o governo de direita chegou ao poder, sem passar por uma eleição, 

todas as manifestações públicas criticas às suas decisões, simplesmente todas, sempre 

terminam com o ritual simbólico da repressão violenta afirmada pela polícia, 

sinalizando que tais direitos democráticos estão sobre tensão, não são inteiramente 

desejáveis, e, no limite, podem deixar a qualquer momento de serem aceitáveis... Após 

se utilizarem pacificamente deste direito democrático à manifestação pública para 

alcançar o poder, os homens do governo de direita tendem a desqualificar e reprimir o 

mesmo direito quando utilizado pelo campo adversário. É a forte relação existente, em 

todo lugar, entre o aumento da ação política econômica de tipo neoliberal e o aumento 

simultâneo das práticas repressivas ativas de governo.  

Estes são elementos históricos sociais prévios para o entendimento da 

manutenção do espírito de extrema-direita brasileiro, as ações decisivas do fundo 

autoritário nacional, espírito político baixo que foi espetacularmente reativado na crise 

política de 2015 e 2016. Porém, antes de pensarmos mais detidamente a natureza velha-
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nova deste fenômeno de política contemporânea brasileiro, quero evocar um retrato da 

convocação pública à direita que se mobilizou naqueles anos de crise para a derrubada 

do governo petista em seu recém-ganho quarto mandato.  

Escrevi o texto que se segue em meados de 2015. Ele fazia parte de um conjunto 

mais amplo, que buscava entender as várias forças de desestabilização entrópicas que 

acabaram por produzir o impeachment de Dilma Rousseff, com atenção para a 

mobilização espiritual, prática e linguageira da nova direita tomando as ruas, o espaço 

público politico visível nacional, sua busca de produção de força política e atuação 

pública, uma verdadeira novidade no período democrático. Chamei este texto, que fazia 

parte de um ensaio sobre a destruição e autodestruição, do último governo petista, de 

“Anticomunismo, antipetismo”. 

Estas tensões políticas, clivagens e afastamentos sociais do governo de Dilma 

Rousseff foram a base da convocação de um outro tipo de agente social, que acabou por 

ser a fera de ataque mais dura, organizada e eficaz, para a corrosão atual da mística 

petista. Com o realinhamento gradual e real do grande capital contra o governo, o 

homem conservador médio, antipetista por tradição e anticomunista por natureza arcaica 

brasileira mais antiga – um homem de adesão ao poder por fantasia de proteção 

patriarcal e agregada, fruto familiar do atraso brasileiro no processo da produção social 

moderna – pode entrar em cena como força política real, deixando de expressar 

privadamente um mero ressentimento rixoso, carregado de contradições, contra o 

relativo sucesso do governo lulo-petista, que jamais pode ser verdadeiramente 

compreendido por ele.  

Com as eleições, e o apoio senhoril assegurador do grande dinheiro, que voltava 

a ser genericamente antipetista, este povo se manifestou em massa. Com a bomba 

atômica da corrupção na Petrobras revelada, explodindo no colo da presidente logo após 

a reeleição – a verdadeira ficha do desequilíbrio político final – esta camada média, que 

havia se organizado ao redor de um candidato e que não se conformara com a sua 

derrota, ganhou o instrumento definitivo, agora de fato real, que, junto com a sua 

própria nova organização, de produção midiática de espetáculo de massas, e de muita 

estratégia na internet, gerou a nova paixão política conservadora pós-moderna brasileira. 

O desequilíbrio mais profundo da política no capitalismo de consenso geral brasileiro 

(...) tendia a se desequilibrar fortemente para a direita, nova velha.  

Assim, antipetistas indignados com a corrupção do outro, e anticomunistas do 

nada, tomaram as ruas para produzir o texto para os grandes conglomerados de mídia 

nacionais repercutirem, o que ocorreu, em tempo real. Estas forças herdaram as ruas a 

partir dos levantes, originalmente críticos ao governo, mas à esquerda, ocorridos em 

2013, se apropriando da legitimidade política e simbólica do que era um outro 

movimento. 

 Embora esvaziado em todo o mundo, e particularmente no modo de conceber o 

poder da até ontem bem sucedida esquerda democrática brasileira, a já tardia ideia de 

“comunismo” parece ainda ter uma vigência imaginária importante no Brasil, e está 
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bem presente, surpreendentemente, no fundo da ação na rua desta grande fração das 

classes altas brasileiras. Onde as coisas são assim, pode-se afirmar com alguma certeza, 

um fracasso de racionalidade do vínculo entre pensamento e política.  

Construção que vem de bem longe, ponto de apoio e ideia central para a 

instauração de duas ditaduras parafascistas no difícil século XX brasileiro, foco de uma 

guerra mundial pela hegemonia de Impérios, o anticomunismo sobrevive magicamente 

no Brasil de hoje como uma espécie de imagem de desejo, para a grande simplificação 

interessada da política que ele de fato realiza. Ele mantém o discurso político em um 

polo muito tenso e extremo de negatividade à qualquer realização democrática ou 

popular de governo; ou melhor, ele é contra qualquer realização que desvie a posse 

imaginária do Estado de seus senhores, imaginários, de direito.  

Para antipetistas, movimento de desfaçatez do velho anticomunismo, basta 

atribuir ao governo o epiteto de estalinista, ou bolivariano – e gritar nas ruas que “aqui 

não é a Venezuela”, como se algum dia o Brasil o tenha sido – para poder se livrar de 

explicar todo o sentido real da política brasileira. Trata-se de um sortilégio, da redução 

da política ao maniqueísmo interessado mais simples, na esperança de desfechos já há 

muito impossíveis, do tipo guerra fria.  

A dinâmica democrática e viva entre as classes e o governo é transformada deste 

modo em um gesto de desejo imediato, em uma luta imaginária limite, contra os 

comunistas inexistentes. E, me parece, isto apenas quer dizer que o governo deve ser 

derrotado in extremis. O anticomunismo é estratégia extremada – ancorado no arcaico 

liberalismo conservador brasileiro, com fumos de fidalguia, as famosas raízes do Brasil, 

de origem ibérica e escravocrata – de resgatar o governo de compromissos populares 

quaisquer, mesmo quando estes compromissos, como no caso dos governos Lula e 

Dilma, sejam de fato os da inserção de massas no mercado de consumo e de trabalho, 

evidentemente pró mercado, capitalista.  

E, de fato, é necessária uma fantasmagoria limite, exatamente por isso: foi o 

governo de esquerda que deu uma certa solução política para o avanço capitalista bem 

paralisado no Brasil do neoliberalismo periférico dos anos 1990, dirigido pela grande 

elite econômica nacional. Bem ao contrário da alucinose dos homens que ainda usam os 

termos próprios da guerra fria, como se sabe, o governo de esquerda dinamizou 

intensamente o capitalismo de mercado interno brasileiro, alcançando de fato um virtual 

estado de pleno emprego no Brasil.  

A taxa de desemprego caiu sem parar durante os governos petistas, de 12,4% em 

2003 para 4,8% em 2014, enquanto, de 2009 a 2014; nos Estados Unidos, origem da 

crise mundial, ela oscilou de 10% para 7%; na Itália, ela foi de 7% para 13%, na França 

de 8,5 para 10,2% e na Espanha..., de 18 para 27%. E por isso mesmo, nos valores 

hegemônicos de uma cultura total de mercado, tal governo só poderia ser vencido se lhe 

fosse projetado o velho desejo autoritário brasileiro, o mais puro anticomunismo com 

toques de moralismo neoudenista, que, mais uma vez, nada tinha a ver com o caso.  
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Por isso, inimigos políticos paralisados pelo sucesso mais geral do governo Lula 

foram revolver os porões psíquicos do passado: após a vitória de Lula com Dilma, 

Fernando Henrique Cardoso propôs, de modo envergonhado, mas convicto, que o 

PSDB guinasse à direita e José Serra utilizou-se abertamente de retórica anticomunista 

em sua campanha contra Dilma Rousseff. Justo eles dois, um dia vítimas da prática de 

ódio político com que agora flertavam. Essa linguagem já se tornara quase óbvia na 

campanha de Aécio Neves, campanha derrotada, provavelmente, pelos pobres 

empregados do Brasil de 2014.  

Vejamos os termos sociológicos, e a janela de oportunidades, de Fernando 

Henrique Cardoso, para essa guinada do partido, contra um discurso político “visando o 

povão”, a favor do que chamou de novas classes possuidoras, que deveriam ter os 

próprios interesses aguçados por uma nova política à direita; e a favor do acento do 

discurso moralista de elite, que fatalmente encontraria a velha estratégia retórica do 

anticomunismo brasileiro: 

 

Enquanto o PSDB e seus aliados persistirem em disputar com o PT 

influência sobre os “movimentos sociais” ou o “povão”, isto é, sobre 

as massas carentes e pouco informadas, falarão sozinhos. Isto porque 

o governo “aparelhou”, cooptou com benesses e recursos as 

principais centrais sindicais e os movimentos organizados da 

sociedade civil e dispõe de mecanismos de concessão de benesses às 

massas carentes mais eficazes do que a palavra dos oposicionistas, 

além da influência que exerce na mídia com as verbas publicitárias. 

(...) Existe toda uma gama de classes médias, de novas classes 

possuidoras (empresários de novo tipo e mais jovens), de 

profissionais das atividades contemporâneas ligadas à TI (tecnologia 

da informação) e ao entretenimento, aos novos serviços espalhados 

pelo Brasil afora, às quais se soma o que vem sendo chamado sem 

muita precisão de “classe c” ou de nova classe média. Digo 

imprecisamente porque a definição de classe social não se limita às 

categorias de renda (a elas se somam educação, redes sociais de 

conexão, prestígio social, etc.), mas não para negar a extensão e a 

importância do fenômeno. Pois bem, a imensa maioria destes grupos 

sem excluir as camadas de trabalhadores urbanos já integrados ao 

mercado capitalista está ausente do jogo político-partidário, mas não 

desconectada das redes de internet, Facebook, YouTube, Twitter, etc. 

É a estes que as oposições devem dirigir suas mensagens 

prioritariamente, sobretudo no período entre as eleições, quando os 

partidos falam para si mesmo, no Congresso e nos governos. Se 

houver ousadia, os partidos de oposição podem organizar-se pelos 

meios eletrônicos, dando vida não a diretórios burocráticos, mas a 

debates verdadeiros sobre os temas de interesse dessas camadas. 

(...) Seria erro fatal imaginar, por exemplo, que o discurso “moralista” 
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é coisa de elite à moda da antiga UDN. A corrupção continua a ter o 

repúdio não só das classes médias como de boa parte da população. 

Na última campanha eleitoral, o momento de maior crescimento da 

candidatura Serra e de aproximação aos resultados obtidos pela 

candidata governista foi quando veio à tona o “episódio Erenice”. 

Mas é preciso ter coragem de dar o nome aos bois e vincular a “falha 

moral” a seus resultados práticos, negativos para a população. Mais 

ainda: é preciso persistir, repetir a crítica, ao estilo do “beba Coca 

Cola” dos publicitários. Não se trata de dar-nos por satisfeitos, à 

moda de demonstrar um teorema e escrever “cqd”, como queríamos 

demonstrar. Seres humanos não atuam por motivos meramente 

racionais. Sem a teatralização que leve à emoção, a crítica moralista 

ou outra qualquer cai no vazio.16 

 

FHC simplesmente sinalizou, em um discurso estranho e novo à leitura política 

nacional, muito assemelhado aos cálculos sociais de marqueteiros americanos, a brecha 

possível para a emergente teapartizaçãodo espaço público da política brasileira, um 

movimento apaixonado de busca de submissão extrema de tudo ao mercado e sua estrita 

produtividade – jacobinos do mercado – que também animou, em outro círculo do 

conservadorismo, o delírio arcaico do velho anticomunismo brasileiro. Anticomunistas 

do nada, velhos autoritários antipopulares e novos tea-partistas em busca de um Estado 

estrito para a multiplicação de seus negócios, iam de mãos dadas. E incluíam também na 

foto, feliz, pela primeira vez como ator democrático, não por acaso, a problemática 

Polícia Militar paulista.  

  Também, no período de ascensão e queda petista, atacar com a máxima 

retórica, isenta de responsabilidade, em jornais, blogs ou revistas, o comunismo 

imaginado do governo, tornou-se um dos modos mais fáceis e oportunos de ganhar 

dinheiro no mercado dos textos e das ideias no Brasil. Era suficiente reproduzir a rede 

de ideias comuns e fixadas, com sua linguagem agressiva, indignada artificial, que 

sustentassem todo dia o mesmo curto circuito do pensamento. Simplificação espetacular 

e ponto certo no imaginário autoritário, jornalistas, articulistas, programas de TV e de 

rádio e revistas inteiras passaram, durante anos, a ler as atividades do governo do ponto 

de vista extremo, limitado, do anticomunismo imaginário. Além de anacrônico, havia 

algo de verdadeiramente preguiçoso nesse processo mental político. Antigos artistas, 

verdadeiros comunistas dos anos 1960 – os nomes são conhecidos de todos – se 

prestavam a vender opiniões imediatas, atacando faceiramente o aberto estalinismo dos 

governos de Lula e Dilma. Surgiram os muito duvidosos heróis intelectuais do gênero.  

Embora a imprensa fosse absolutamente livre, a Polícia Federal, o Ministério 

Público e a Justiça trabalhassem como jamais no Brasil, e desde o segundo ano do 

                                                           
16 “O papel da oposição”, Revista Interesse Nacional, no. 13, abril/junho 2011. 
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governo Lula a cúpula petista estivesse sobre processo criminal aberto e acabasse de 

fato inteira na cadeia, durante anos homens muito inteligentes nos garantiam todos os 

dias nos jornais a natureza ditatorial fixada – alucinose – do governo petista.  

O delírio interessado, farsesco, não conhecia limite, uma vez que se desobrigava 

radicalmente de checar realidades. O fato de, contrariando a opinião garantida destes 

estranhos pensadores, sempre dada por certeza, Lula não ter se aventurado por nem um 

segundo na busca de um terceiro mandato, como era previsto – bem ao contrário do 

comportamento de FHC quando na presidência – também não os sensibilizou para os 

compromissos democráticos do presidente petista. E gradualmente, abria-se mais e mais 

o espaço para esse tipo de regressão, wishfulthinking, da leitura da ordem da política, 

impingindo o delírio apolítico, trabalho mágico obsessivo, como a medida real das 

coisas brasileiras.  

No limite, chegamos a conviver cotidianamente, em grandes jornais, com 

articulistas que atacavam qualquer ideia ou projeto progressista, de interesse coletivo, 

solidário ou, até mesmo, apenas meramente humanista. Os novos modernos 

anticomunistas liberais do mercado concentracionário brasileiro tangenciavam o 

fascismo, um tipo muito próprio de fascismo de consumo, como dizia Pasolini. Daí a 

emergência lógica de um discurso final, atual, baseado no mesmo jogo grosseiro de 

redução da política, da ideia apoteótica de extermínio definitivo do PT... 

O fato do governo Dilma ser obrigado a convocar, algo contra a vontade, uma 

Comissão Nacional da Verdade, após o Brasil, no apagar das luzes do governo Lula, ao 

final de 2010, ser enfim condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da 

OEA, também mobilizou a ira de velhos torturadores aposentados, amigos e parentes de 

torturadores e saudosos brasileiros de ditadura de todos os tipos, que, em tal panorama, 

puderam falar contra a tardia Comissão da Verdade da democracia brasileira, e o 

governo, sem sofrerem nenhum constrangimento de opinião pública, ou legal.  

Como se sabe, tais homens bons foram cruelmente perseguidos pela sanha 

revanchista dos comunistas derrotados, que haviam tomado o poder de assalto em 2003 

e, assim, estes homens bons estavam legitimados, pelos próprios interesses, a 

retornarem ao ideário de 1970, época em que torturavam, matavam e desapareciam com 

brasileiros... Era preciso manter a paranoia alimentada.  

Os anticomunistas, agentes reais de ditadura, foram convocados pela mínima 

política reparatória forçada à esquerda, pois foram incomodados em suas aposentadorias 

especiais e premiadas. Pela estratégia geral da luta política contra o governo, eles foram 

cinicamente tolerados. 

Assim se produzia o campo extremo, algo delirante, em que a luta democrática 

antipetista encontrava a velha tradição autoritária brasileira. E, por isso, agora que o 

país, em seu neotranse, se levanta contra os comunistas inexistentes, em uma 

ritualização do ódio e da ideologia, elegantes socialites peessedebistas e novos 

empresários teapartistas convivem bem, nas ruas, fechando os olhos para o que 
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interessa, com bárbaros defensores de ditadura, homens que discursam armados em 

cima de trios elétricos, clamando por intervenção militar urgente no Brasil e sonhando 

com o voto em Jair Bolsonaro. Não por acaso, em regime de farsa verdadeira, 

vislumbrou-se nas passeatas de março o semblante das velhas marchas conservadoras de 

1964.   

Assim, todo o campo dos anticomunistas do nada, incluindo elegantes estadistas 

e cientistas sociais, prestou desserviço à qualificação do debate público brasileiro para a 

vida contemporânea, que ainda é seduzido e obrigado a pensar, por estes homens, 

regressivamente, com parâmetros vencidos de mundo, construídos em 1959. Este campo 

também é movido, em uma certa facção da elite que o anima, por uma verdadeira 

política identitária declasse, cujo lastro organizador de mundo é o ódio antipopular 

brasileiro.  

Tal grosseria imatura e interessada seria simplesmente inaceitável por alguma 

vida política minimamente informada; se não se apoiasse em espetaculares erros reais 

do governo, que talvez, imaginariamente, entenda que a crítica às suas práticas graves 

seja apenas a ideia fixa delirante do anticomunismo do nada, e não um gradual e 

verdadeiro afastamento de suas bases políticas.  

O anticomunismo atrasado brasileiro é regressão da política. Regressão aos 

argumentos de força e redução da diferença, e implica gozos baixos, do ódio que 

poderia se alçar ao sadismo, da simplificação da toda vida pública e social e do direito 

ao desprezo a respeito do destino da vida popular. É uma política do direito ao ódio 

fixado, frente à vítima escolhida.  

Ele tende, como pode se observar facilmente no Brasil hoje, a reduzir a 

linguagem mediada dos problemas ao gesto de força, na panela, ou no corpo do 

inimigo.17 

 

Assim tentei retratar o movimento, a retórica e a paixão da nova direita, em meio 

ao próprio tempo de suas crescentes passeatas nacionais de 2015. Se o quadro e o 

diagnóstico tiverem algum valor, sob a pressão do presente que o produziu, fica claro 

como toda a ordem de força popular da chamada nova direita, incluindo setores sociais 

diferentes, estava baseada e ganhava força desde a não discriminação, da perda de 

limites simbólicos claros, entre uma supostamente existente direita moderna e 

democrática e uma explícita e apaixonada direita arcaica e autoritária brasileiras. Esta 

vinculação de novos liberais radicais, variação local do tipo americano teaparty, e 

velhos autoritários saudosos de ditadura, de tipo tradicional brasileiro ordem e 

progresso, se deu sob o signo geral, unificador de diferenças e ele mesmo referência a 

um passado imaginário de violências que tenta ser reativado, falsificado historicamente, 

do que tenho chamado anticomunismo do nada.  

                                                           
17Dilma Rousseff e o ódio político, São Paulo: Hedra, 2015, pág. 35-44. 
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De fato, os movimentos de 2015 e 2016 puseram na mesma rua, sob uma 

bandeira comum, novos empresários liberais, ricos e socialites tucanos, antipetistas 

genéricos, classe média moralista anticorrupção, evangélicos conservadores e homens 

radicais de extrema direita, inimigos declarados dos direitos humanos, apologistas da 

violência policial e de Estado, desejosos de uma intervenção militar entendida de modo 

onipotente e mágico. Esta convivência ampla em um mesmo espaço das várias direitas 

brasileiras, diferentes, que foram unificadas pelo movimento de massa da eleição – em 

que seu candidato antipetista foi vencido por 54,5 milhões de votos – e pelo mote 

estratégico – perverso, imputado ao campo adversário e recusado e protegido 

cuidadosamente no próprio, em um jogo evidente de dupla moral – do moralismo 

político anticorrupção, produziu esta forma de união em algum ponto do desejo político, 

e isto não se deu por nenhum acaso. Para vencer em uma crise de paralização do 

governo e institucional o campo social majoritário que acabara de ganhar de fato a 

eleição no país era necessário a união de todas as forças restantes no outro prato da 

balança nacional, forças que haviam sido derrotadas, mas por uma diferença pequena, 

de apenas 3% dos votos. A recusa aberta do resultado da eleição, uma surpresa política 

impensada até então, já sinalizava fortemente para a construção de uma postura radical 

de desejo e particularidade, em sua raiz já extra legal, como fonte legítima de ação 

política. Era necessário rapar o taxo da vida social representativa no limite de todas as 

forças encarnadas próprias da direita, para manter a força de uma recusa histórica extra 

legal. E a organização de novos grupos de direita, a intensa mobilização e construção de 

redes de repercussão e de influência na internet e a ação midiática geral espetacular, 

neutramente a favor das posições manifestadas nas ruas, logrou manter o campo 

unificado e mobilizado naquela ação política de fundo. 

Qualquer ponto produtivo da realidade pública partilhada, discursivo, falacioso, 

mentiroso ou mesmo real, interessava também e foi mobilizado para a produção do 

campo oposicionista que ultrapassava os limites da legitimidade de uma eleição, em 

fúria, e por desejo, frente à oportunidade histórica de derrubar o governo petista em seu 

quarto mandato consecutivo. Ainda mais com a verdade de uma crise de corrupção real 

e imensa revelada, cujo valor foi inteiramente imputado ao governo, embora pertencente 

ao sistema geral da política, e os efeitos de uma crise econômica real e mundial, que 

finalmente alcançava o país, uma crise que podia ser aprofundada ao infinito com as 

próprias práticas radicais de paralização do governo em que a oposição se lançara, na 

busca ativa da construção do impeachment.  

Na rua, era mesmo necessária a energia total do movimento popular da direita, 

que desse ares de amplo consenso para a violência política e institucional que de fato se 

buscava produzir. Dos desejosos de impeachment, aos de intervenção militar ou de 

retorno da monarquia, todos era bem-vindos. Deste modo, a socialite cosmopolita de 

havaianas brasileira tida por moderna deveria ir de mãos dadas, e de olhos bem 

fechados, com o ex-torturador autoritário que se sentira lesado pela política reparatória 

mínima dos governos de esquerda – de populismo de mercado interno de Lula e de 

desenvolvimentismo de Dilma. Invertia-se o valor amoroso, o conteúdo da promessa 
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social, da imagem clássica de união e solidariedade do poema moderno de Drummond. 

E realizava-se a aproximação da direita mais dura por velhos peessedebistas, 

preconizada alguns anos antes por Fernando Henrique Cardoso.  

Isto se deu desse modo por necessidade da produção de poder. Assim foi porque 

assim se produzia a energia política máxima de um movimento que devia aparecer 

como de massa, como sendo a opinião pública e que também necessitava, em um nível 

importante de produção de política, da força de uma paixão, de um pathos próprio, um 

delírio ativo, unificador e produtivo, que tivesse força de mover o desejo amorfo do 

todo. Era a produção daquilo que Fernando Henrique Cardoso, como um verdadeiro 

marqueteiro político, chamou de teatralização que leva à emoção, ou seja, os rituais 

simbólicos de grupo e de massa que expressam, sustentam e produzem a emoção, o 

pathos ou a energia política viva, que gera a disposição para a ação – no caso, passear 

domingo à tarde com fascistas brasileiros na Avenida Paulista, como se todos fossem 

pessoas honestas e boas, diante do inimigo maior e mais monstruoso do que o próprio 

fascismo nacional tradicional, que se reapresentava desde um passado necropolítico mal 

recalcado para um presente reencantado pelo próprio transe. 

Este movimento social, com sua representação política em figuras nefastas e 

criminosas da República, como o peemedebista evangélico de direita, fascista de 

consumo, deputado Eduardo Cunha, que para muitos levou a uma quebra institucional, 

para outros fabricou um impeachment artificial e para outros ainda escancarou a falácia 

dos jogos de força e lei em uma democracia capitalista contemporânea, simplesmente 

firmou e legitimou a voz do fascista nacional no espaço público, ao utilizar-se 

plenamente dela, dando solução de compromisso ativa entre os novos liberais do 

mercado total e os velhos autoritários antissociais brasileiros, em busca de violência real 

na vida política e social. Os fascistas foram de fato convocados e utilizados, pelo campo 

político interessado, como grandes produtores de mentiras históricas e de energia 

passional disponível para a passagem ao ato que são. De resto, foi a velha aliança 

ditatorial entre autoritários arcaicos da formação nacional antipopular e liberais 

interessados na máxima exploração da vida produtiva brasileira, a mesma que de fato 

sustentou ideologicamente o regime civil militar de 1964-1984, que foi reeditada e 

rediviva nesta nova festa pública da direita apoteótica pós-moderna brasileira, que até 

então, por dentro do jogo vigente, apenas perdera quatro eleições consecutivas. 

Em um importante trabalho apresentado em 1995 na Universidade Columbia a 

respeito dos elementos fixos da mentalidade e do comportamento político fascista, do 

que chamou de Ur-fascismo, com o seu forte caráter politicamente transcendente de 

forma de produzir sentido que negue radicalmente o processo e o valor da história, 

Umberto Eco apontou também o vínculo eletivo temporalmente especial entre classes 

médias, direita e fascismo que estou tentando evocar aqui como tendo acontecido no 

processo recente brasileiro, da derrubada do último governo petista. Ele descreveu 

precisamente este ponto: 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

O Ur-Fascismo provém da frustração individual ou social. O que explica por que 

uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias 

frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, 

assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Em nosso tempo, em que os 

velhos “proletários” estão se transformando em pequena burguesia (e o lumpesinato se 

auto exclui da cena política), o fascismo encontrará nessa nova maioria seu auditório.18 

 

Seguindo esta razão social das coisas da emergência do fascismo, os jogos de 

pressão e de poder entre a vida imaginativa, as realidades sociais históricas e as relações 

diretas entre as classes, que de fato se expressaram fortemente no Brasil da derrubada 

do pacto social de alto e de baixo lulo-petista, podemos chegar a dimensões psíquicas 

importantes da estruturação de toda posição fascista de ação política. Em seu ensaio, 

Eco elenca os pontos de constituição da posição fascista na vida psíquica e sua produção 

política – culto da tradição, recusa da modernidade, irracionalismo e culto da ação pela 

ação, ódio à crítica, recusa da diferença, busca de unidade identitária, sentido de 

humilhação e indignação social pela história, antipacifismo, elitismo, heroísmo, 

populismo qualitativo e produção de nova língua – e, dentre eles, aquela referência à 

dinâmica histórica das crises, e seu efeito subjetivante, que dispara a articulação de 

poder produzida entre as classes que dá poder ao fascista. Essa produção histórica 

determinada envolve violências imaginárias em sua raiz, risco e humilhação, que já se 

estruturam como gesto de poder, desejo de reescalonar as diferenças e marcar pela força 

real os lugares desejados de poder. É gesto fundamental de tomada do poder nas 

próprias mãos, poderíamos dizer, mesmo que imaginário e pronto a entregá-lo ao senhor 

hierárquico. 

Do mesmo modo, a emergência da condição psíquica do fascista e de seu grupo 

em meio à ordem conservadora de classe que agora o aceita no Brasil, gera e produz 

poder para o próprio projeto geral de direita. Noutras palavras, as classes médias de 

direita, e o senhorio economicamente mais forte que deve chegar ao poder através do 

movimento, usam os fascistas, dispostos a tudo pela ordem de um psiquismo delirante 

em seus motivos transcendentais, plenamente voltados ao direito à ação, ao prazer 

imediato do desrecalque da violência na política, enquanto, no mesmo movimento, os 

fascistas usam as classes médias para conquistar um invólucro politicamente aceitável, 

uma estrutura de defesa que proteja a sua real ilegitimidade, posição verdadeiramente 

ilegal em um Estado de direito, para poderem ocupar e agir no espaço público, espaço 

que, sem esta solução de compromisso entre vida social média e terror baixo, tenderia a 

rechaçar a presença fascista.  

Como na formação de um sonho freudiano, o elemento neutro da imagem do 

sonho, indiferente, serve à estruturação defensiva do sonho para que nele possam se 

disfarçar e aparecer as matérias relevantes e carregadas de intensidade pessoal que dá de 

                                                           
18http://blogacritica.blogspot.com.br/2016/11/umberto-eco-ur-fascismo-o-fascismo.html 
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fato energia para o sonho – o neutro visível, e o intenso invisível, formam igualmente o 

sonho – no desrecalque social de uma direita de classe média tendente ao fascismo, o 

grande cinturão de massas neutras e de direita, honestas e normais se articula, protege, 

oculta e dá existência simultaneamente ao núcleo fascista ativo, à extrema direita, que 

com sua convocação delirante política gera o pathos, a energia política necessária, para 

que o próprio homem comum desmobilizado e medíocre enfim saia da frente da 

televisão e se mova. 

A energia produzida pela ação simbólica e pública dos pequenos fascistas pós-

modernos é extrema e pode ser deslocada, por ter origem em um sistema de razões 

absolutamente irresponsável, fundamentalmente uma produção de força política 

comprometida com a mentira em sua raiz, um cinturão significante que pode ser 

abandonado por outro a qualquer momento, por ser totalmente falso. Falso na forma, e 

real na energia, este é o segredo e a contribuição formal do fascista ao todo do 

movimento político da direita. Estudando as estratégias discursivas da extrema direita 

brasileira na internet, e seu modo de ser afetivo e cognitivo para a política – para o 

desenvolvimento de um documentário que realizo com Rubens Rewald sobre o 

fenômeno – foi possível observar a criação de uma ficcionalização radical da história, 

um sistema fabular fantástico e autônomo, que escolhe mínimos pontos de contato com 

fatos reais, os isola e hiper-investe, para fazer emergir o conto político fantástico 

interessado como a verdade do processo histórico. Esta construção de narrativas 

ficcionais, e de processos intensos de vivência imaginária dessa história fabulada, tem a 

característica importante de pressionar o sujeito, de fato assujeitado a essa produção, a 

um sentido de urgência, da iminência da destruição do mundo e da reação necessária 

da guerra redentora, que por um ato de violência total e de sacrifício da parte má da 

vida social deve finalmente reconquistar a estabilidade, a ordem e a paz, que seriam os 

motivos desejados no horizonte de toda essa excitação política verdadeiramente 

deformada.  

Ficção, imaginação aterrorizada pela presença do objeto mau, iminência da 

catástrofe são os fundamentos psicopolíticos que se desdobram em ato contínuo, 

necessário, urgente, legítimo, irreprimível porque portador dos valores perdidos de toda 

a civilização já destruída pelo inimigo, do gesto de força, da guerra e do sacrifício 

social. Assim trabalhou politicamente, e convocou psiquismo e razões fabuladas, para 

essa forma primitiva de sonhar pensar a vida social, e de exigir da política uma resposta 

imediata, a extrema-direita brasileira contemporânea, que encontrou no imediatismo e 

na representatividade direta da internet, de plena aceitação de linguagem superficial ao 

extremo, um amplo campo de liberdade e de matéria tecnológica a favor de sua própria 

performance alucinada política.  

Este é o movimento geral, da estrutura do continente psíquico e da lógica 

produtiva de sentido, que se produziu e se reproduziu no espaço público da extrema 

direita na internet ao longo de anos – que certamente já estava mobilizada, mas era 

ainda menor, para os ataques organizados e as manifestações que ocorreram contra os 

trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, no ano de 2011 e 2012.  No ano de 2013 
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se deu o break down entre uma estrutura de pensamento político e busca de ação ligada 

às ruas, de movimentos sociais independentes, e o governo, um movimento 

originalmente disparado pela esquerda autônoma e propositiva de ações socializantes 

mais fortes à favor da classe trabalhadora, notadamente a demanda por transporte social 

gratuito nas grandes cidades brasileiras. Esta ruptura simbólica ampla, que se tornou 

uma semana de eventos críticos com massas na rua frente ao déficit de qualidade social 

dos governos brasileiros, iniciou a quebra do encantamemto da hegemonia política 

simbólica lulo-petista e abriu o espaço público para dois movimentos estruturantes do 

campo da nova direita: a tomada das ruas como espaço de atuação política à direita, pela 

primeira vez no período democrático, e a aceleração do trabalho de fabulação, em 

muitos níveis, mais ou menos irresponsáveis ou reais, sobre o sentido da experiência do 

governo de esquerda, culminando com a luta simbólica diante da crise econômica e, em 

um segundo momento, a crise de corrupção, para a derrubada da sequência de governos 

petistas no Brasil. 

Qual era a fabulação limite da extrema direita, construída coletivamente em 

espaço de velocidade e irresponsabilidade gozosa total, ao longo dos anos de 2010 a 

2015, em grupos e chats na internet, e que alimentava a disposição extremada para a 

ação, produzindo energia real para o movimento mais amplo da nova direita no Brasil? 

Nesses casos sociais de produção de sintoma e regressão ativa como força política real, 

o movimento detalhado do próprio material narrativo onírico, fixado, é tão importante 

quanto as suas razões gerais de fundo. Segundo a extrema-direita espalhada em centenas 

de comunicações e grupos de internet – em um discurso comum que era falado, ou 

falava, pessoas como Olavo de Carvalho, velhos militares de pijamas, jovens 

empresários brasileiros em Miami até o ex-rockeiro libertário Lobão... – o processo 

político histórico lulo-petista era essencialmente o seguinte: desde a existência de um 

encontro de partidos e políticos de esquerda latino americana acontecido em meados 

da década de 1990, chamado Foro de São Paulo, se estabeleceu um plano amplo para 

a tomada do poder pela esquerda em toda a América Latina, visando a criação de uma 

grande pátria unificada socialista, cujo nome primeiro era Unasul; Lula e o PT eram 

agentes avançados desse processo e estavam em contato com forças revolucionárias e 

movimentos de guerrilha, como as Farc da Colombia, de modo a investir e ajudar no 

processo revolucionário mais amplo, e importá-lo para o Brasil; o vínculo com o 

intervencionismo chavista na Venezuela era real, orgânico e meta final do lulo-petismo 

no Brasil; as mínimas políticas de reconhecimento e identitárias contemporâneas do 

governo visavam a criação de uma hegemonia política e cultural da esquerdas no país, 

que estava prestes a se completar, com vistas a facilitar a revolução comunista que 

estava no horizonte próximo; as mínimas políticas de recebimento de imigrantes pelo 

Brasil, refugiados haitianos, palestinos, africanos e os médicos cubanos convidados 

pelo programa mais médicos do governo federal eram na verdade a real importação de 

um exército guerrilheiro internacional, que receberia armas enviadas pelas Farc e pela 

China pelas fronteiras desprotegidas do país para fazer a guerra revolucionária no 

Brasil; os acordos comerciais com a China e uma plataforma genérica de intenções 

para a construção de uma estrada de ferro ligando o Brasil ao Pacífico eram na 
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verdade um acordo de submissão e entrega do Brasil à China, que, após a revolução 

comunista lulo-petista, entregaria o país a milhões de chineses que chegariam através 

da estrada de ferro prevista, que ocupariam as nossas casas; a eleição de Dilma 

Rousseff foi uma fraude, e os resultados eletrônicos do pleito vieram por cabo 

subterrâneo da Venezuela e de Cuba; armas estavam entrando no país e sendo 

estocadas em fazendas do interior, para alimentar o exército do MST e dos 

guerrilheiros estrangeiros trazidos ao país pelo governo; a presidente Dilma estava 

prestes a deflagrar a ofensiva revolucionária do governo; o roubo e a corrupção petista 

era de fato a produção de dinheiro necessário para a guerra revolucionária em curso; 

o exército brasileiro era a única alternativa real e eticamente preservada para barrar a 

revolução comunista iminente, e já em curso, que corroeu as instituições, a cultura e a 

política brasileira visando a desestabilização para a constituição de um país socialista; 

neste sentido, corrupção e socialismo petista era uma coisa só; a corrida contra a 

iminência do ataque comunista era urgente e o exército brasileiro, única salvaguarda 

moral e institucional disponível, interviria e não permitiria a destruição da nação pela 

revolução esquerdista; a intervenção militar era iminente, e todos deveriam se 

preparar para ajudá-la politicamente e sustenta-la nas ruas e nos espaços públicos 

necessários; a guerra de salvação nacional aconteceria a qualquer instante, e de fato 

ela já estava acontecendo... 

     É possível perceber claramente com o desenvolvimento da ficção política 

paranoica apocalíptica da extrema direita – a ilusão unificadora de um grupo, como 

dizia Winnicott – tomada por real e produtora de ação política real, os movimentos 

psíquicos mais íntimos da nova ordem pequeno fascista da política entre nós.  

Com base em um único ponto da história – a existência de uma reunião retórica 

de partidos e movimentos de esquerda nos anos 1990, que não tinha nenhuma 

correspondência com o sentido da ação política do governo lulo-petista, essencialmente 

um governo de desenvolvimento e expansão do mercado de consumo interno brasileiro 

e de pacto desenvolvimentista com o grande Capital nacional – tomado por abstrato e 

desligado de todo o resto, com a fetichização negativa forte da ideia antiga de 

comunismo, produz-se toda uma narrativa fantástica, que utiliza os elementos 

escolhidos da história e só eles, como a vinda dos médicos cubanos para o Brasil por 

exemplo, para a geração de uma pressão subjetiva presente, uma pulsão para a guerra e 

uma disposição odiosa para a ação. Deste modo, há ruptura radical com os circuitos de 

entendimento ordenados e acordados da história, recusa da sua existência, como o fato 

do governo petista ser pró-mercado por exemplo. Este descarrilamento dos termos 

historicamente orientados leva a um escorregamento do pensamento rumo ao passado, 

uma atração pelo passado, de fato um passado imaginado desejado para uma estratégia 

política visando o presente, o anticomunismo do século XX e da guerra fria dos anos 

1960, passado arcaico e delirante tido como a verdade do presente e poroso a uma 

pressão desejante urgente, com a configuração de um discurso paranoico final a respeito 

da ruína iminente do que se tem por civilização e a inevitável guerra total, reparadora, 
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que tal degradação civilizatória necessariamente provocará – ou provoca, por esse modo 

de funcionar psíquico já estar evidentemente instalado em tal guerra.  

Assim são três os movimentos psicopolíticos em jogo, configurando de fato uma 

única produção de força e atuação delirante, alucinose: recusa dos elementos históricos 

complexos do presente, regressão imaginária radical a um modo antigo de ordenar a 

história, que já é a escolha paranoica e de ódio e pressão urgente por ação de violência, 

sacrifício e restauração da civilização. Esse sistema de delírio da extrema-direita, que 

em sua raiz e de modo total já justifica toda ação da pós-verdade da direita em geral, 

tinha a função de pressionar e forçar, transferir sua energia política, por uma ação 

imediata e sem respeito algum pelo campo adversário, a todo o amplo movimento da 

nova direita brasileira, que de um modo ou de outro participou desse tipo de paixão, 

cujo próprio delírio de caráter sádico socialmente sustentado já era realização 

sintomática, regressiva, do prazer imaginário da liquidação do mal e do inimigo. Em um 

degrade de posições mais ou menos estruturadas, que consideravam mais ou menos 

pontos históricos, todos se utilizaram da energia política e do delírio intenso, para a 

produção de política e pós-verdade, da qual a extrema direita é uma espécie de fonte 

pura do princípio da coisa. Daí os gritos, estertores de ódio, violência comezinha e 

grosseira nas ruas, panelas batendo, pela deslegitimação urgente de um campo político 

que botava toda a civilização em risco... Tal regressão satisfeita à práticas políticas de 

pequeno sadismo, como ocorre em todo movimento fascista, era também baixa 

produção de prazer, legitimada pela idealização sublime de se estar salvando o país e o 

mundo do mal absoluto. Este é o sentido preciso da ideia de regressão, e da política 

como produtora de regressão, utilizada aqui. 

Além das tradicionais formas transcendentes de uma configuração psicopolítica 

delirante, fetichista, paranoica, rumo ao passado e à evocação de alguma falsa tradição, 

já bem indicadas por Umberto Eco na lógica do Ur-fascismo, a direita e a extrema-

direta brasileiras têm sua produção subjetiva e política, biopolítica, fundada na longa 

tradição nacional do direito à exclusão radical dos direitos e da riqueza de amplas 

massas de brasileiros, que não precisariam receber nenhum reconhecimento da nação e 

dos sujeitos da história. De fato, historicamente nossas direitas sempre trabalharam com 

a exclusão social tolerada, produzida e desejada – a diferença da direita para a extrema-

direita é a firmação ou não de tal gozo: a extrema direita o afirma, a direita o nega, mas 

pratica – com os correlatos racismo, direito à ação violenta e de extermínio, aceitação 

inquestionável do poder hierárquico ou econômico com adesão imaginária a ele, e ação 

simbólica radicalmente desistoricizada e auto-referida  . 

Conforme nossa longa tradição original escravocrata, uma parte significativa do 

mundo do trabalho no Brasil não tem legitimidade e nem necessita ser inscrita e 

reconhecida plenamente no plano dos direitos e da vida material social. Nossa direita, e 

isto é um fato ideológico único em qualquer nação industrial desenvolvida, pode 

desprezar e excluir ativamente massas de trabalhadores brasileiros, pobres e negros em 

sua maioria, do processo da produção e acumulação da riqueza nacional. Esse elemento 

simbólico forte, o desprezo antipopular e o ódio pelo povo brasileiro e pelos pobres, é 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

uma força particular única da direita brasileira, que acrescenta um ponto a mais, que diz 

respeito à história particular de nossa formação moderna como sociedade escravocrata, 

nas posições de abstração da história e de regressão elitista, anticrítica e anti-intelectual, 

pronta para a passagem ao ato, de toda formação fascista. Aquilo que os fascismos 

europeus organizam como recusa e ódio ao estrangeiro, ou antissemitismo, para 

aumento da integração identitária nacional articulada ao direito à violência, o fascismo 

brasileiro formula como ódio ao povo brasileiro, para o incremento identitário 

purificado daquilo que seria o verdadeiro brasileiro.  E este elemento histórico forte, o 

desprezo radical pela vida popular e pobre nacional, também é o responsável pela nossa 

sólida ideologia de ataque contra os direitos humanos universais, e hoje, em um grau a 

mais de luta ideológica e barbárie, pelo ataque a toda a vida crítica e intelectual 

brasileira. 

 O PT, e o governo Lula, que ousaram dirigir o processo histórico brasileiro para 

uma expansão de mercado e riqueza com um grau mínimo de partilha com os muito 

pobres, foram deslocados pela extrema-direita para este lugar único no mundo político 

contemporâneo: o ódio de uma elite nacional por seu próprio povo. Com a força dessa 

paixão arcaica se conseguiu deformar todo o processo democrático brasileiro, e se pôs 

no poder um radical governo de tipo neoliberal, um real representante do sistema da 

corrupção de Estado brasileiro, que em poucos meses atingiu os direitos da classe 

trabalhadora no Brasil de modo que, em anos de processo eleitoral e governos 

sucessivos, a direita jamais conseguira realizar. É o próprio sentido de urgência, 

delirante e antidemocrático, transferido da extrema-direita para o governo antipopular 

vencedor, e do governo antipopular para todo o campo da nova direita brasileira. 
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Pierre DARDOT e Christian LAVAL 

 

A urgência democrática19 

 

Ao longo do debate televisivo na segunda 20 de março, François Fillon apareceu 

bem apagado e inexpressivo. Era difícil reconhecer aquele que havia solenemente 

convocado o julgamento do povo contra a justiça. Esse chamado marcou uma virada? 

Observou-se que o eixo da independência da justiça havia desaparecido subitamente de 

seu programa. Com razão, inquieta a condenação do “racismo antifrancês” pelo mesmo 

indivíduo em um encontro em Caen no último 16 de março, expressão que, como se 

sabe, foi forjada por Jean- Marie Le Pen em 1977. Corretamente, todos se 

escandarizaram com a caricatura antissemita de Macron publicada no twitter no dia 10 

de março pelos Republicanos.  

Contudo, a única questão que importa é saber como interpretar o que não se 

revela por problemas de linguagem, mas em uma estratégia cuidadosamente refletida. 

Em uma entrevista para o Le Monde, sobre a declaração de Fillon, Pierre Rosanvallon 

falou de uma “virada populista” na campanha presidencial, primeiramente para reunir 

Putin, Orban, Trump e Erdogan sob o termo “populismo”, em seguida para associar 

Marine Le Pen, Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon em uma mesma “cultura 

populista”20. Segundo Pierre Rosanvallon, o que estaria em jogo seria uma “concepção 

de democracia” caracterizada por uma recusa de “poderes neutros”, ou seja, irredutíveis 

ao poder da maioria eleitoral (corte constitucional, autoridades judiciárias, etc). Mas 

qual crédito é possível conceder a uma categoria cujo sentido é tão flexível? Parece-nos 

em primeiro lugar indispensável um retorno crítico à noção de “populismo”. Na 

                                                           
19 Tradução de Arthur Hussne Bernardo. 

20 Le Monde de 2 de março de 2017, entrevistado por Nicolas Truong. 
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realidade, isso vai muito além de uma querela terminológica e conceitual. A questão é 

política, e ela tem dois aspectos que estão ligados. Trata-se primeiro de saber se esse 

termo é suficiente para caracterizar a natureza da extrema direita francesa. Em seguida, 

trata-se de saber se a resposta política da esquerda deve se definir sobre esse mesmo 

terreno do “populismo”, como alguns estão tentados a fazer, invocando apressadamente 

o exemplo de Podemos.  

 

Retorno ao “populismo” 

 

O que trai o uso midiático dominante dessa noção é um desprezo inspirado pela 

presunção de uma incapacidade política do povo. Toda expressão de uma oposição ao 

neoliberalismo é imediatamente desacreditada por este vocábulo nas mídias dominantes 

ou na “classe política”. Mas não podemos nos ater a essa crítica do uso pejorativo e 

depreciativo da palavra. Como sublinha Catherine Colliot-Thélène, essa crítica “deixa a 

porta aberta para um possível retorno do sentido do populismo”21. Por meio desse 

retorno, tratar-se-ia de valorizar aquilo que é desvalorizado no uso dominante. O termo 

deveria então ser reivindicado positivamente: seria necessário opor um “populismo de 

esquerda” à governança das elites neoliberais.  

A primeira questão que devemos nos colocar é aquela do poder explicativo dessa 

noção: pode ela subsumir fenômenos tão diversos quanto à eleição de Trump, o Brexit, 

a ascensão do Front National, o avanço de Podemos, o posicionamento de Mélenchon, 

etc? Sem nem mesmo falar de unidade, qual denominador comum pode-se encontrar 

para todos esses fenômenos? Pretende-se edificar esse conceito sobre a oposição do 

“povo” e das “elites”? Mas então o que se entende por “povo”? Essa palavra pode 

designar um todo como uma parte desse todo.  

Como nota Laurent Jean-Pierre22, a diferença entre o “populismo” nacionalista 

do Front National e o populismo reivindicado pelo Podemos é que o Front National 

                                                           
21 Catherine Colliot-Thélène, « Le populisme n’est pas un concept », Cahier de l’Education 

permanente n°49, p. 112. 

22 Laurent Jean-Pierre, « Quand je parle de “populisme”, je mets le mot entre guillemets ! », 

Cahier de l’Education permanente n°49, p. 96-97. 
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amalgama o sentido social (a parte) ao sentido nacional (o todo) de maneira a impor 

uma imagem homogênea e unificada que coloca as elites fora do corpo saudável da 

nação ao lado do estrangeiro ao mesmo tempo que ela exclui toda a oposição de classe 

interna ao “povo” idealizado. É essa passagem da oposição interna do povo como todo 

(entre as classes populares e as elites) à oposição externa do povo tomado como todo à 

“elite cosmopolita” que caracteriza esse tipo de nacionalismo.  

Pois é bem de um nacionalismo autoritário e identitário que se trata, ou de uma 

forma de neofacismo que revive certos traços do “socialismo nacionalista” de Barrès. O 

último drena sua inspiração do movimento reunido em torno da pessoa do general 

Boulanger no final dos anos 1880: vontade de “nacionalizar” os mais frágeis e os mais 

deserdados, antiparlamentarismo, autoritarismo derivado de uma concepção 

plebiscitária de democracia (“Revisão, referendo” foi a palavra de ordem federalista do 

boulangismo).  

Barrès coloca o movimento que se reclama da “santa ralé” de 1789, de 1830, de 

1848, e mesmo da Comuna, sob o patronato de Joana D’Arc, que “foi uma santa para 

todos”23. Ele propõe em 1893-1894 um plano em quatro pontos: um imposto sobre os 

patrões, um imposto militar sobre os estrangeiros equivalente àquele pago pelos 

franceses isentos do serviço militar, a exclusão de estrangeiros de todos os canteiros de 

obras nacionais e a expulsão de todos os estrangeiros que estivessem sob os encargos da 

assistência pública24. Em 1898, concentrando-se no sentimento de insegurança 

econômica que pesa sobre o pequeno comerciante, o agricultor, o burguês e o operário 

em período de crise, ele faz do protecionismo o centro de seu programa político: 

protecionismo contra o produto estrangeiro e o operário estrangeiro, protecionismo 

contra a feudalidade financeira internacional que elimina o trabalhador francês, proteção 

contra o naturalizado25.  

 

Empréstimos do Boulangismo 

                                                           
23 Citado por Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, p. 65. 

24 Ibid., p. 71. 

25 Ibid., p. 73. 
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O apelo ao povo, o culto do chefe e o sentido de autoridade são ingredientes 

diretamente emprestados do boulangimo. Desse ponto de vista estrito, a orientação 

impressa ao Front National por Marine Le Pen, longe de marcar uma “virada social” ou 

uma reorientação “à esquerda”, revela uma inspiração mais diretamente fascista que o 

reaganismo de seu pai no começo dos anos 1980. Claro, a linguagem é mais policiada e 

expurgada dos “excessos” antisemitas, e o inimigo não é mais a Alemanha como nação, 

mas a eurocracia de Bruxelas que encoraja a invasão islâmica favorecendo a entrada de 

migrantes. Mas um bom número de elementos do “socialismo nacionalista” dos anos 

1890 são reciclados em uma síntese ideológica que apresenta bem os traços do que 

esteve nas “origens franceses do fascismo”, segunda a expressão de Zeev Sternhell.  

Trata-se particularmente do caso do recurso sistemático ao referendo para impor 

uma revisão constitucional. Assim, desordenadamente, Marine Le Pen anunciou 

revisões constitucionais sobre a supressão do Senado, sobre a abrogação do poder 

constituinte da Assembleia Nacional, sobre a inscrição da preferência nacional no 

Preâmbulo, sobre a limitação do poder constitucional, sobre o retorno do septenário não 

renovável26. Certamente há diferenças que é preciso ter cuidado para não escamotear: 

mesmo se o núcleo histórico é cimentado por essa ideologia, o Front National não tem 

nada do partido de massas estruturado que constituía a Liga dos Patriotas nos anos 1890 

e seus métodos de ação e propaganda não tem muito a ver com as tomadas de rua e os 

motins organizados por esse mesmo partido. Essencial é que, retomando 

intencionalmente as fórmulas lepenistas, Fronçois Fillon se situou, de fato, não no 

terreno do populismo, mas do neofascismo. 

 

Poder forte contra a democracia liberal 

 

Uma tal recordação se impõe especialmente porque o boulangismo, pelo eco que 

encontrou nos meios operários, semeou uma perturbação profunda mesmo dentro das 

correntes mais radicais da esquerda da época, a ponto de suscitar a ira de Engels, de 

                                                           
26 « Si Marine le Pen était président », Mediapart.fr, 14 de março de 2017, p. 5. 
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Liebknecht e de Bebel contra seus representantes27. É particularmente o caso dos 

blanquistas, dos guesditas e, de maneira mais geral, dos antigos communards. Um 

Edouard Vaillant chega até a apoiar esse movimento e numerosos guesdistas, em 

especial na Gironda, deslizarão para o boulangismo.  

Qual é a razão profunda disso? Uma atração por um poder fortemente justificado 

por uma oposição selvagem à democracia liberal. Assim, Guesde não hesita em escrever 

em plena ascensão do partido nacional: “Pouco importa a estrutura de poder, tudo 

depende da mão da classe que a exerce”28. Hoje mais do que nunca, é importante 

meditar sobre a sedução exercida pelo boulangismo sobre isso que poder-se-ia chamar 

de “esquerdismo autoritário”, um gauchismo combinado com um apelo à greve geral, ou 

até mesmo à ação direta, com a fascinação pelo chefe e o culto ao poder de Estado 

exercido com mão de ferro. Pois a tentação do neoblanquismo e do neoguesdismo é 

ainda hoje viva no seio de uma fração da esquerda dita radical. 

Em que a noção de “populismo” é suscetível de esclarecer o significado político 

do boulangisme? O filósofo político argentino Ernest Laclau, em sua obra La Raison 

Populiste, quer reter desse fenômeno apenas quatro elementos ou aspectos “político-

ideológicos”29. Em primeiro lugar, a heterogeneidade de forças que apoiam o general 

Boulanger e a situação de marginalidade delas em relação ao sistema vigente. Em 

segundo lugar, a concentração do apoio a Boulanger nos centros urbanos onde esse 

movimento atravessa a maior parte dos estratos sociais sem se reduzir ao elemento 

proletário. Em terceiro lugar, a idéia de que uma intervenção extraparlamentar era tão 

interessante para a esquerda radical quanto para a direita30. Enfim, em quarto lugar, o 

                                                           
27 Zeev Sternhell, op.cit., p. 38. 

28 Ibid., p. 40. 

29 Ernesto Laclau, La raison populiste, Le Seuil, 2008. Ernesto Laclau (1935-2014) e sua colega 

e companheira Chantal Mouffe desenvolveram a partir dos anos 1980 uma reflexão sobre a 

estratégia política da esquerda, defendendo uma concepção positiva do « populismo ».  

30 Na verdade, “contrariamente ao que sustenta a visão retrospectiva do boulangismo, 

elaborada no fi do século à luz do affaire Dreyfus, a ideia de um golpe de Esatdo nem sequer 

tocou o espírito dos chefes boulangistas. Nem passou pelo da multidão de manifestantes que 

invadiu os arredores do restaurante Durand, onde o general e sua equipe foram festejar o 

maremoto boulangista”. (Zeev Sternhell, op. cit., P. 57). 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

que fazia a unidade dessas forças heterogêneas era uma mesma devoção a Boulanger e 

ao carisma desse personagem.  

Para Laclau, esses quatro elementos reproduzem ponto a ponto as dimensões que 

definem o populismo: o agrupamento de forças heterogêneas e de demandas que não 

podem ser integradas no sistema institucional, uma ligação de equivalência entre todas 

essas demandas que têm o mesmo inimigo (a corrupção do sistema parlamentar), a 

figura de uma individualidade que funciona como um “significante vazio” à medida que 

ela é reduzida a seu nome e que esse nome é objeto de um forte investimento afetivo.  

A insistência Ernesto Laclau sobre esses traços: a equivalência por oposição, o 

significante vazio, a redução do líder a seu nome, não tem outra função senão a recusa 

em considerar o conteúdo positivo da ideologia boulangista e a atitude prático-política 

que esse conteúdo determina. Da mesma maneira, sua análise do avanço eleitoral do 

Front National traz um impasse quanto às posições prático-políticas desse partido por se 

atrelar antes de tudo ao que ele chama de “necessidade ontológica de exprimir a divisão 

social”: a partir do momento que o Partido Comunista não foi mais capaz de exprimir 

essa divisão, a “função ontológica” (sic) foi assegurada pelo “populismo de direita” do 

Front National31.  

Por essa primazia concedida à “função ontológica”, passa-se ciosamente em 

silêncio sobre o conteúdo de toda uma cultura política (aquela da defesa da 

“independência nacional” e do “Produisons Français”) que facilitou imensamente o 

deslizamento de uma parte do eleitorado do Partido Comunista para o Front National e 

dá-se a possibilidade de fornecer um “no man’s land nebuloso”32 entre o populismo de 

direita e o populismo de esquerda. É essa primazia a uma função suscetível de ser 

preenchida por significantes politicamente opostos que permitiu a Pablo Iglesias afirmar 

em 2014 que Podemos ocupava o mesmo espaço político que Syriza na Grécia, Beppe 

Grillo na Itália ou o Front National na França33.  

                                                           
31 Ernesto Laclau, La raison populiste, op.cit., p. 108. 

32 Ibid. 

33 Ver a entrevista publicada pelo Mediapart em 20 de junho de 2014.  
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A noção de “populismo” serve então para justificar uma neutralização das 

oposições políticas em benefício de uma função e de um espaço tanto mais invariante 

que vazio de conteúdo. Mas ela não explica nada do que esses fenômenos têm de 

específico. Somos então confrontados com essa alternativa: ou se procura conservar a 

noção de populismo e se renuncia a explicar a diferença entre “populismo de esquerda” 

e “populismo de direita” em razão da vacuidade dessa noção; ou procura-se 

verdadeiramente explicar essa diferença, mas então é preciso introduzir, 

necessariamente, elementos que não devem mais nada à noção de “populismo”, o que 

equivale a abandonar todo recurso que não seja puramente verbal a essa noção. 

 

O populismo como contra-estratégia 

 

A segunda questão que levanta a referência insistente ao “populismo” é aquela 

da valorização política dessa noção a titulo de contra estratégia. Baseando-se na 

Psicologia das Massas e Análise do Eu de Freud (1921), Laclau considera que a 

constituição de um povo é possível apenas ao preço de uma identificação entre todos os 

indivíduos a um mesmo líder. Mas Laclau chega até a aproximar explicitamente a 

relação desses membros do povo a seu líder da relação dos membros da Igreja a Cristo: 

cada cristão deve amar a Cristo enquanto ideal da massa e se identificar com ele 

amando todos os outros membros da Igreja como ele supostamente os teria amado.  

Contrariamente ao que sustenta Ernesto Laclau34, essa dupla relação dos 

membros do povo com o seu líder não o torna “mais democrático” do que um líder com 

o qual não haveria identificação, ela torna, ao contrário, essa relação terrivelmente servil 

e tirânica. Com efeito, em uma única figura humana teríamos um “substituto do Pai” ao 

qual devemos nos identificar amando todos os irmãos com o mesmo amor Dele e ao 

mesmo tempo um “irmão” com o qual nos identificamos como a todos os outros em 

razão de características comuns que ele apresenta com todos os outros.  

Como se pode exigir de um mesmo indivíduo que ele ame o chefe supremo 

como figura do ideal e que ele se identifique diretamente a Ele? Essa dupla exigência 

não é perfeitamente contraditória em seus termos? O amor devotado ao chefe implica 

                                                           
34 Ernesto Laclau, La raison populiste, op. cit., p. 78. 
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que o vejamos como muito superior a nós e a identificação direta a esse mesmo chefe 

implica, ao contrário, que o consideremos como nosso igual. Aí estamos mais próximos 

dos aspectos mais problemáticos do chavismo (culto cristão do líder e relação de tipo 

plebiscitária entre o chefe e as massas) do que da verdadeira democracia como exercício 

organizado do controle do povo sobre seus próprios dirigentes. 

 

A ideia que temos da democracia 

 

Entretanto, aquilo que está em jogo em Laclau não é fundamentalmente a 

psicologia da massa, mas a formação de uma identidade popular como identidade 

política. Como vimos, para ele, essa constituição requer que se instaure uma 

equivalência entre demandas sociais muito heterogêneas, o que tende a empobrecer o 

conteúdo e a fazê-la funcionar como um “significante tendencialmente vazio”35. Mais 

precisamente, quanto mais a equivalência for estendida, mais o significante unificando 

toda a cadeia será vazio36. Segundo Laclau, esse elemento não pode ser senão uma 

individualidade. Complicando a noção clássica de representação política, ele introduz a 

idéia de uma dupla dimensão inerente a toda representação37.  

A primeira dimensão faz do representante aquele que transmite a vontade dos 

representados enquanto que a segunda faz dele um ator que “adiciona” algo de decisivo 

aos interesses dos representados. Essa adição não é menor, dado que ela consiste na 

identidade dos representados: “o representado depende do representante para a 

constituição de sua identidade”38. Os representados não têm identidade anterior à 

representação e independente dela. Mas essa única dimensão está longe de esgotar a 

relação de representação.  

É preciso levar em conta o segundo movimento que vai dos representantes aos 

representados: o representante não deve se autonomizar totalmente frente aos 

                                                           
35 Ibid., p. 118. 

36 Ibid., p. 122. 

37 Ibid., p. 187. 

38 Ibid., p. 187. 
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representados sob pena de não mais representar “uma cadeia de equivalências”39. Essa 

dupla exigência (constituir a totalidade e representar uma cadeia de equivalências) 

coloca um problema: pois como re-presentar aquilo que constituímos? Em Laclau é a 

semelhança do pai com os filhos (os “traços comuns”) que deve reduzir a distância entre 

o representante (o pai) e os representados (os irmãos): o representante deverá ao mesmo 

tempo ser um irmão e um pai. Daí a insistência na semelhança do representante com os 

representados40. A representação então procede de uma identificação entre 

representados com o representante em razão da suposta semelhança entre o 

representante e os representados. 

A verdadeira questão de toda essa concepção é certamente a ideia que se faz da 

democracia. Sob pretexto de combater a identificação da democracia à democracia 

liberal, da qual Claude Lefort se tornaria culpado, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe 

invocam contra “a tradição liberal constituída pelo império da lei, pela defesa dos 

direitos humanos e o respeito à liberdade individual” uma “tradição democrática 

fundada na igualdade, na identidade entre governante e governados e na soberania 

popular”41.  

 

Carl Schmitt e a democracia plebiscitária 

 

Estranhamente, é no jurista e filósofo do direito Carl Schimitt, que aderirá ao 

nazismo em 1933, que encontramos uma reelaboração do conceito de democracia 

consoante a essa suposta “tradição democrática”. Em sua Teoria da Constituição 

(1928), esse último define a democracia como forma de governo pela identidade do 

governante e do governado e faz da “homogeneidade do povo” sua característica 

                                                           
39 Ibid. (nós sublinhamos). 

40 Ibid., p. 190. 

41 Ibid., p. 197 (as fórmulas citadas por Chantal Mouffe são assumidas por Ernesto Laclau). 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

principal42. Assim, ele faz da “aclamação” o momento privilegiado em que a presença 

do povo fisicamente reunido torna supérflua toda a representação43.  

É por meio dessa lógica que o mesmo Carl Schmitt assimilará em 1932 a 

democracia direta ou “não representativa” à democracia “plebiscitária”, falando até do 

“sistema plebiscitário de democracia direta”44. Essa pretensa identidade imediata do 

povo com ele mesmo não é absolutamente uma característica essencial da democracia. 

Aristóteles fala de uma regra de alternância que faz com que cada cidadão seja 

alternadamente governado e governante, mas essa reciprocidade no exercício do poder 

não tem nada a ver com uma identidade do povo com ele mesmo45.  

A democracia é por essência deliberativa e a prática da deliberação coletiva 

pressupõe não uma homogeneidade mas uma heterogeneidade do povo. É em razão 

dessa heterogeneidade que “uma massa numerosa decide melhor que qualquer 

indivíduo”, “assim como uma festa paga coletivamente é melhor que uma oferecida por 

uma só pessoa”46. Mas a festa da deliberação coletiva não é uma festa de aclamação.  

Consequentemente, se a democracia representativa deve ser criticada não é 

porque ela é deliberativa, mas, ao contrário, porque ela não é verdadeiramente 

deliberativa: a oligarquia dos representantes não se constitui senão pela expropriação da 

capacidade coletiva de deliberação dos representados e a “deliberação” é dessa forma 

completamente falseada. Sobre isso, a introdução por Chavez do referendo revogatório 

quando da metade de um mandato na Constituição venezuelana reflete não uma 

realização da democracia direta mas do espírito plebiscitário do regime47. É a 

revogabilidade dos delegados pela iniciativa dos cidadãos que faz a democracia, e não 

uma resposta a uma pergunta feita de antemão pelos governantes.  

                                                           
42 Carl Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, 1993, p. 352 et 372. 

43 Ibid., p. 382. 

44 Carl Schmitt, Légalité et légitimité, Les Presses de l’Université de Montréal, 2016, p. 46-47. 

45 Contrariamente ao que argumenta Carl Schmitt, Théorie de la constitution, op. cit., p. 353. 

46 Aristote, Les politiques, GF Flammarion, 1993, p. 263. 

47 Ahmet Insel, « La postdémocratie entre la gouvernance et caudillisme », Revue du Mauss, 

n° 26, 2005. 
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Resumindo: a única alternativa à oligarquia neoliberal é a democracia entendida 

como coparticipação no processo de deliberação de decisão. Todo o resto é apenas 

conversa fiada e desfaçatez. A noção de “populismo” se sobrepõe a essa alternativa 

porque turva o conceito de “democracia”, tornando aceitável a assim chamada 

“democracia plebiscitária”, motivo pelo qual essa noção deve ser categoricamente 

rejeitada.  

Esse termo é e deve continuar sendo uma palavra do inimigo que toda esquerda 

digna desse nome deve se proibir de empregar para uso próprio. Mais precisamente, 

toda política que se reivindica do populismo está apenas confortando a despossessão 

política dos dominados, recolocando nas mãos de um líder sua inteligência e sua 

capacidade de ação.  

 

A desesperança dos sacrificados pelo neoliberalismo 

 

A questão é, portanto, estratégica. Como lutar em duas frentes, contra o 

neofascismo e contra o neoliberalismo, dado que o neofascismo, cujo crescimento foi 

fomentado pelas políticas neoliberais, não representa de modo algum uma ruptura com 

o sistema neoliberal? É preciso começar por esse diagnóstico: o partido socialista e o 

governo portam uma responsabilidade esmagadora no desastre atual. Toda sua política 

consistiu em inflingir uma longa série de derrotas sociais aos assalariados, aos 

aposentados, aos funcionários, às pessoas mais modestas. Ela é paga hoje com a 

desunião e a derrota política.  

Poderíamos esperar, contudo, que a rejeição, regularmente expressa nas últimas 

eleições, do curso neoliberal do quinquênio, iria oferecer uma chance de refundar uma 

“nova esquerda” desejosa de fazer uma política de esquerda. Isso não nos deu, mas era o 

esperado já há muito, senão o recuo vergonhoso de Hollande e a derrota pungente de 

Valls na primária. Desde então, as ilusões voaram para bem longe.  

 

As vítimas do neoliberalismo se vingam 
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A rejeição ao neoliberalismo por uma grande parte dos eleitores de esquerda 

arrisca abrir antes a via ou ao neofascismo fantasasiado de Le Pen, ou ao neoliberalismo 

assumido e arrogante de Macron. Esse aparente “paradoxo” foi analisado por um grande 

número de comentadores: de eleição em eleição, as classes populares, que outrora 

apoiavam em larga medida os partidos de esquerda, afastam-se do sufrágio (“Votar não 

serve para nada”), ou pretendem “virar a mesa” votando no Front National, visto que se 

sentem abandonadas por responsáveis políticos impotentes para frear a 

desindustrialização, o desemprego e a precariedade.  

Na realidade, e os estudos eleitorais são terríveis nesse sentido, a rejeição 

popular aos candidatos de esquerda, Mélenchon incluso, é implacável para os 

responsáveis acusados de serem indiferentes à situação das classes populares. Logo, a 

esquerda é largamente minoritária entre os operários e os empregados.  

Não são os dominados que são os primeiros responsáveis pela sorte que lhes foi 

reservada, são aqueles que conduziram uma política que, desde os anos 1980, procurou 

enfraquecer materialmente e subjetivamente as classes populares. Sabíamos e 

repetimos: as políticas ditas “de esquerda” não mais procuraram, a partir de 1983, 

colocar em questão a potência do capital, elas visaram a reforçá-la por meio do grande 

mercado europeu, da moeda única, da concorrência interna e externa entre assalariados 

e frações do assalariado.  

A hora é de ressentimento. As vítimas do neoliberalismo se vingam fazendo os 

renegados pagarem. E essa vingança beneficia sobretudo os piores. Uma parte do outro 

componente sociológico da esquerda – os funcionários do setor público, os professores, 

os graduados –, atemorizados pela perspectiva de uma vitória do neofascismo, e pouco 

inclinados a ver ascender novamente nas pesquisas o tartufo alimentado pela "direita 

extrema", arriscam abandonar os dois representantes da esquerda em proveito daquele 

que, inicialmente na sombra de Hollande e depois no governo de Valls, inspirou e 

compôs a “traição” de Bourget.  

Macron, o ilusório “mal menor”, representa evidentemente o perigo de que, em 

cinco anos, quando as barreiras estiverem certamente caídas entre a extrema direita e a 

direita extrema, o neofascismo esteja ainda mais fortalecido. Mas o cálculo desses 
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eleitores não chega tão longe e com razão: é, atualmente, a divisão entre os dois 

candidatos de esquerda que os leva a essa opção detestável. 

 

O impasse da esquerda 

 

Que não nos enganemos: a época é mais do que nunca subjugada pela dupla 

infernal do neoliberalismo agressivo e do nacionalismo identitário e xenófobo. Quebrar 

essa mecânica infernal deveria ser a tarefa prioritária de uma esquerda regenerada. Ela 

ainda não chegou e nem terá sucesso nesse objetivo dentro das próximas semanas 

porque ela não reuniu três condições necessárias e interligadas:  

1) a construção de um potente pólo político exterior ao partido socialista, o que 

supunha uma dinâmica unitária que não foi disparada pelo Front de Gauche; 

2) o recentramento da política de esquerda sobre a “questão social”, ou seja, a 

questão do emprego, do trabalho e das desigualdades e, para além, da propriedade;  

3) a eliminação da rachadura que representa para toda política alternativa o 

Partido Socialista atual. Essa última condição necessitaria ou do poder de remover essa 

formação da atração mortífera do neoliberalismo, o que suporia forças internas capazes 

de derrubar a dominação do aparelho e dos eleitos, o que não foi possível até o presente, 

visto que esse partido sofre de um oligarquismo senil; ou de fazer estourar em dois 

blocos “irrencociliáveis”, o que ainda não foi feito por falta de decisão e de horizonte 

estratégico de Hamon e dos dito contestadores 

Na ausência dessas condições, os dois candidatos tomaram atalhos para sair 

desse impasse estratégico no qual um e outro se engajaram. Mélenchon segue seus 

próprios passos, impondo um modelo político “populista” a seus antigos parceiros do 

Front de Gauche. É o sentido de seu movimento, La France Insoumise, que não quer 

“adotar partido” e que está atrelada principalmente a sua candidatura presidencial.  

 

Os problemas não resolvidos da candidatura Mélenchon 

 

A estratégia “revolucionária” de Mélenchon é na verdade estritamente eleitoral. 

Se no início tratava-se de compor um grande bloco social e ideológico em torno da 
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elaboração coletiva de um programa, o caminho trilhado consistiu em uma aposta na 

adesão das massas a um líder carismático que empresta sua voz altiva a um povo 

revoltado. À grande diferença de Podemos, partido que se apoiou em um coletivo de 

jovens dirigentes e que foi levado por ondas de contestação, a France Insoumise repousa 

na identificação a um homem excepcional, cuja força de persuasão se deve a suas 

qualidades pessoais, e sobretudo à eloquência rara dos tribunos de outrora.  

A “radicalidade” mélenchoniana está, todavia, longe do socialismo de 

antigamente. Não mais se trata da questão da socialização das forças produtivas ou da 

autogestão. O essencial de sua mensagem é colocado nas instituições políticas, vistas 

como a chave de toda transformação. Daí a centralidade da questão da soberania, daí os 

emblemas republicanos e nationais: bandeiras tricolores, capuz frígio, a Marselhesa, a 

Constiuinte e outro levante de massas dos cidadãos reunidos na Bastilha e na República.  

Essa candidatura coloca um certo número de problemas não resolvidos: como 

passar à VI República jogando com a personalização extrema e flertando pergiosamente 

com a "democracia plebiscitária"? Como acreditar na maturação coletiva de um projeto 

de sociedade alimentando a pulsão politicamente ambígua do “desprendimento”? Em 

todo caso, já que essa candidatura de encarnação do povo está “acima dos partidos”, não 

poderia haver o menor acordo que seja com as outras formações de esquerda, tratadas 

com desprezo, como se fossem “besteiras”. Quem me ama me segue. 

A empreitada de Hamon não é mais animadora, em muitos sentidos ela é até 

menos. O candidato socialista não sabe sobre qual pé dançar porque não conhece o 

terreno. Em vez de mostrar sua ruptura com o quinquênio neoliberal, ele manobra, ele 

se esquiva. Como se ainda tivesse algo a esperar de um aparelho e de eleitos que 

querem afogá-lo o mais rápido nas águas fétidas dos compromissos e das resignações.  

Contudo, já muito à esquerda para o aparelho, o que ele teria a perder 

permanecendo fiel a suas convicções primárias? Seria preciso, evidentemente, desfazer 

toda ambiguidade em relação à União Europeia, sua lógica de austeridade, seu dumping 

fiscal e social. Mas tudo isso era tão contrário a seus apelos lastimáveis pela reunião da 

“família socialista”, que ele não pode ir muito longe nesse sentido. Ele deveria saber 

que muitos eleitores de esquerda não estão nada dispostos a confiar cegamente nele 

após serem enganados por Holande, Macron e Valls como eles foram. Fazer os nomes 
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de Hollande, Cazeneuve e Le Drian serem aclamados por 20 mil pessoas no encontro de 

Bercy em 19 de março é sinal que sua dupla posição, crítica e elogiosa, a respeito do 

quinquênio é propriamente insustentável.  

 

Hamon preso na herança 

 

Para superar essas contradições, nas primárias, ele acreditou ser razoável se 

projetar dez ou vinte anos à frente, vendo no futuro uma rarefação do emprego que viria 

a justificar sua proposição de renda universal. Diversionismo que lhe permitiu por um 

momento obter um certificado de utopia junto a uma fração dos eleitores de esquerda. 

Se essa utopia não o permitiu se reconectar com as classes populares, cujos membros 

desempregados querem um “trabalho de verdade”, ela permitiu ao menos que ele não 

abordasse de frente as questões eminentemente urgentes da política econômica da 

Europa. Em suma, atolado na herança, ele não espera nada além de uma nova relação de 

forças no interior do partido socialista. 

Na realidade, os dois candidatos, e eles não escondem mais, estão resignados ao 

fracasso da esquerda. Favorecidos, neste momento, de 10 a 15% dos votos cada um, 

eles parecem competir apenas para saber qual dos dois será o quarto ou o quinto na 

“corrida” eleitoral. Objetivo ridículo aos olhos dos eleitores de esquerda levando em 

conta as questões históricas dessa eleição, mas de uma importância maior para os 

militantes mais convencidos ou mais sectários.  

É também muito inquietante que alguns entre eles, meio cínicos meio calculistas, 

encontrem rapidamente uma justificativa. “Está acabado”, deixam escapar alguns deles. 

Só contaria a “recomposição” futura da esquerda. Daí a estranha indiferença revelada 

nas frustrantes pesquisas, daí essa cegueira quanto às consequências dessa divisão. Sem 

dúvida Hamon e Mélenchon fingiram conversar; na realidade, nem um nem outro 

mantiveram qualquer aproximação.  

A divisão vai sem dúvida permitir à oligarquia dos eleitos que “detém” o partido 

socialista de retomar o controle após o parêntese da candidatura de Hamon. Mas ela vai 

principalmente deixar face a face a candidata do neofascismo requentado e o candidato 

do neoliberalismo rejuvenescido. Por fim, isso deve se concluir de forma tão lamentável 
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que levará muitos eleitores a se afastarem da esquerda e talvez até a terem nojo da 

política. Certamente um gosto amargo nos aguarda, mas não é com ele que vamos 

reconstruir a esquerda. 

  

Qual unidade?  

 

 O neoliberalismo fez e continuará fazendo estragos, como se sabe. Um entre 

eles, o mais premente na conjuntura, é a progressão do neofascismo. Os assalariados 

mais dominados, e outras categorias junto com eles, enfurecem-se e acreditam ver em 

Marine Le Pen seu último recurso. Tudo parece fazer reforçar sua imagem “social”. Seu 

assalto sobre os temas sociais (aposentadoria, proteção social, pleno emprego 

“nacional”, etc.), sobre os quais a esquerda teve durante um longo tempo uma espécie 

de monopólio, está, muito além de todas as suas esperanças, em vias de ser bem-

sucedido em razão justamente do abandono pela esquerda governamental.  

Seguindo os passos de um Sarkozy, que em outro momento denunciava o 

programa econômico do Front National como um programa de “extrema esquerda”, 

muitos são os jornalistas que a ajudaram a validar seu pacote: assim que um candidato 

de esquerda ou de extrema esquerda se atreve a propor uma medida social, exaltando a 

aposentadoria aos 60 anos ou a supressão da lei de trabalho, por exemplo, apressa-se a 

acusá-lo de imitar Le Pen. 

Como conjurar a “catástrofe democrática que ameaça”, segundo a fórmula de 

Laurent Mauduit48? Muitos, desolados com o espetáculo da esquerda, gostariam de 

unidade. Seu chamado tem mérito e merece respeito, especialmente aquele, dramático, 

do prefeito comunista de Grigny, Philippe Rio49. Mas fazer um apelo pela unidade de 

dois candidatos infelizmente não serve para grande coisa na situação atual. Eles se 

manteriam, um e outro, fechados em sua própria lógica. Eles pagarão o preço, e nós 

com eles, da autodestruição do socialismo durante os 30 ou 40 últimos anos, por falta de 

                                                           
48 Laurent Mauduit, “Pour conjurer le spectre des années 30 », Mediapart, 28 février 2017, 

https://www.mediapart.fr/journal/france/280217/pour-conjurer-le-spectre-des-annees-30 

49 http://www.liberation.fr/debats/2017/03/02/cher-benoit-cher-jean-luc-a-grigny-comme-

ailleurs-vos-carrieres-vos-querelles-on-n-en-a-rien-a-faire_1552845 
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ter desejado e podido superar esse desastre histórico. Ninguém, contudo, é proprietário 

da unidade. Nenhum aparelho, nenhum responsável, deveria ter o direito de decidir num 

canto de mesa de restaurante.  

Mas, sobretudo, como não ver que, se se deseja de fato refundar a esquerda, o 

tempo dos aparelhos dominadores e dos líderes solitários passou? Como não 

compreender que toda transformação social real passa doravante pela liberação das 

energias democráticas, por um desverticalização efetiva da ação política? Mélenchon 

certamente compreendeu que o tempo dos velhos partidos passou, mas ele reverticalisou 

ainda mais a relação pessoal que pretende estabelecer com o “povo”, segundo o 

esquema duvidoso e perigoso de Ernesto Laclau e de Chantal Mouffe.  

Desse ponto de vista, a dívida proclamada para com a “revolução bolivariana” 

de Hugo Chavez é bastante inquietante50. Insistamos mais uma vez nesse ponto: a 

pretensa “democracia prebliscitária” não é absolutamente uma forma particular de 

democracia, ela é a negação pura e simples da democracia entendida como exercício 

efetivo de poder político pelo povo, ao menos sob a forma de um controle ativo dos 

detentores do poder executivo.  

Que contraste com a proliferação de práticas inovadoras e ideias novas em 

matéria de democracia que representou a Nuit Debout. Basta estar atento para ouvir 

todas as novas experimentações práticas e todas as discussões teóricas que aconteceram 

por anos neste país e em outros, entre os quais a Espanha, para se dar conta do caráter 

arcaico das maneiras de se fazer na esquerda política francesa.  

Não haverá nenhuma refundação da esquerda enquanto dissociarmos a palavra 

da ação, o projeto da organização. Os laços do passado são muito grossos hoje para a 

sensibilidade política das pessoas de esquerda que querem tomar partido. Há uma outra 

condição, e ela é elementar. Como se diz, a luta secular pela igualdade social foi traída 

pela esquerda governista, e essa traição conduziu à deserção das classes populares e ao 

sucesso do neofascismo. Recolocar no centro da atividade política a igualdade social e 

fazer com que essa política igualitária comece nos próprios dispositivos organizacionais 

                                                           
50 Cf. Politis 1427, 10/11/2016, p. 3, que faz referência ao livro de entrevistas de Marc 

Endeweld com Jean-Luc Mélenchon Le choix de l’insoumission.  
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é a única via concebível para que a esquerda sobreviva e se reconstitua. A 

transformação social desejada à esquerda começa então nela própria.  

 

A urgência democrática e a frente comum  

 

É preciso agir rápido para que a partir das eleições legislativas a sorte da 

esquerda antineoliberal não esteja inteiramente condenada. Com quem fazer a unidade 

amanhã? E como? Não devemos ter nenhuma ilusão sobre a natureza do Partido 

Socialista, e sabemos perfeitamente qual obstáculo ele, por sua própria culpa, se tornou 

para toda política de ruptura com a ordem existente. Dada a decomposição da esquerda 

atual, é importante refletir sobre a constituição rápida de um vasto bloco democrático 

antineoliberal, reunindo múltiplos componentes políticos, sindicais, associativos, em 

acordo para fazer frente comum contra os dois inimigos de destinos inseparáveis que 

são o neofascismo e o neoliberalismo.  

A “esquerda da esquerda” francesa tomou um atraso considerável e decepcionou 

as expectativas de muitos, exceto quando ela se uniu durante um breve período sob a 

forma de um cartel de organizações. Relembremos: 1995-2005, primeiro período de luta 

massivas contra as políticas neoliberais e emergência do altermundialismo; 2005-2009, 

confusão sectária e incapacidade das forças políticas de esquerda de dar uma nova 

forma política às resistências sociais; 2009-2016, vida e morte do Front de Gauche, 

única tentativa, mas abortada, de coalizão da “esquerda da esquerda”.  

A “ultrapassagem” do Front de Gauche desejada por Mélenchon em 2016 

desaguará como ele gostaria em uma nova força parlamentar ou em um vazio? Paga-se, 

hoje, um preço alto pela desunião. A responsabilidade é sem dúvida compartilhada entre 

os “aparelhos”, mas ela é pesada para todos e não poupa ninguém. Ou o sectarismo de 

aparelho se prolonga, e será o fim por longo tempo da esquerda crítica e radical, ou ele 

pode ser ultrapassado pela criação de uma nova formação ao mesmo tempo unitária e 

diversa, e o casal infernal desses dois inimigos poderá então ser combatido e vencido.  

Essa dinâmica unitária é também a condição para que o partido socialista estoure 

entre seus dois pólos artificiais reunidos hoje sob um mesmo telhado. Se um grupo de 
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“contestadores”, socialdemocratas à antiga, conseguisse se reconstituir sobre as ruínas 

do hollandismo, ele poderia participar de uma frente comum.  

Mas nós ainda estamos longe disso. A dinâmica atual de divisão traz um forte 

risco de oferecer no segundo turno das eleições presidenciais a escolha entre Le Pen e 

Fillon ou, mais provavelmente, Le Pen e Macron. Se todos os apelos à unidade forem 

infrutíferos, se nós não podemos mais impedir nada, em todo caso, após as eleições, 

ainda resterá a “urgência democrática” de fazer face ao neofascismo, fruto da 

desesperança duplamente alimentada pelo neoliberalismo e da ausência de uma 

verdadeira alternativa política. Pois é preciso não se enganar: a ameaça do neofascismo 

é uma ameaça de guerra civil. É então a partir de agora, se queremos verdadeiramente 

evitar que o pior aconteça, que devemos pensar e experimentar as formas de uma frente 

comum democrática.  

 

25 de março de 2017, Pierre Dardot e Christian Laval 
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Ruy FAUSTO 

A tragédia de outubro: descontruindo 

os mitos em torno da insurreição 

bolchevista de 1917  

I. O quiproquó de outubro 

  

1. O movimento que, em outubro de 1917, leva ao poder os bolcheviques foi 

considerado durante muito tempo como uma grande revolução proletária, a primeira revolução 

proletária vitoriosa. Mas ao se comemorar o seu centenário, o mínimo que se pode dizer é que 

essa visão se tornou problemática. 

Revolução? Golpe de Estado? E revolução ou golpe de Estado, em proveito de quem? 

Nada disso pode ser considerado óbvio hoje em dia. 

Na realidade, essa alteração de perspectiva que vai da leitura do movimento em termos 

de revolução proletária, à de uma insurreição de uma minoria dirigida por um partido de estilo 

autocrático, segue um caminho inverso, se considerarmos não a opinião pública (a de esquerda, 

principalmente), mas a leitura dos historiadores. 

De fato, a primeira historiografia sobre a insurreição bolchevique de 1917, contando 

principalmente com historiadores liberais, insistia antes na dificuldade em considerar o outubro 

russo como uma revolução proletária, e mesmo como uma revolução. Foi anos depois que 

surgiu uma literatura seguindo o caminho inverso. De modo geral, essa nova historiografia 

defendia a ideia de que, de uma forma ou outra, teria havido mesmo uma Revolução de 

Outubro. Curiosamente, essa tendência foi chamada – ou se autodenominou – revisionista (sem 

nenhum sentido pejorativo).  
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2. A quantas estamos hoje? O argumento central da tese de que o movimento de outubro 

não teria tido um caráter revolucionário remetia principalmente ao número de participantes, 

sobretudo quando comparados com os que teve a revolução de Fevereiro de 1917, que derrubara 

o Tzar.51 Em Fevereiro, deve ter havido mais de 100 mil operários nas ruas de Petrogrado e 

mais de 200 mil grevistas. Uma porcentagem importante da população operária, sem falar nos 

militares, que intervieram depois, participou diretamente da revolução. Ora, em outubro, no 

dizer dos próprios dirigentes do movimento, foram para a rua, em Petrogrado, no máximo 25 ou 

30 mil operários e soldados, para uma população global de soldados e operários da ordem de 

500 ou 600 mil (a participação foi da ordem de 5%). A proporção em escala nacional não deve 

ter sido maior.  

O argumento é forte, mas talvez não seja suficiente. Em si mesmo, outubro não foi 

certamente uma revolução. Mas podemos separá-lo do conjunto de acontecimentos que 

marcaram a vida russa e a de Petrogrado, em particular, de fevereiro a outubro de 1917? Uma 

justificação possível seria a seguinte: certo, em outubro havia pouca gente nas ruas, mas na 

quase insurreição fracassada que ocorreu em julho de 1917, havia mais ou menos o dobro (sem 

dúvida, ainda pouca coisa, perto da multidão que esteve nas ruas em fevereiro, porém bastante 

gente, apesar de tudo). Por outro lado, é verdade que os bolcheviques tinham o apoio (mas que 

tipo de apoio?) da maioria do proletariado (as eleições para as dumas – assembleias distritais – o 

comprovam, e eles tinham ganho a maioria nos sovietes de Petrogrado e de Moscou). Além 

disso, logo depois da insurreição, no dia 30 de outubro, houve uma mobilização importante para 

enfrentar os cossacos numa batalha que ocorreu nas imediações de Petrogrado.  

Tudo isso não dá conta do abismo que existe, sem dúvida, entre a grande massa que saiu 

em fevereiro e as duas ou três dezenas de milhares de soldados e soldados que participaram de 

outubro. Entretanto, a crítica não fica por aí. 

 

3. Há duas questões essenciais que devem ser discutidas nesse contexto. A primeira – já 

evocada – era: em que sentido as massas “deram apoio“ aos bolcheviques, no outono astral de 

1917? A segunda é: a que visava a direção do partido bolchevique (e em particular: que visavam 

Lênin e Trotski) quando encaminharam o partido na direção da tomada do poder?  

                                                           
51 Sobre a revolução de Fevereiro, ler o clássico, Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution: 

Petrograd, 1917, Seattle e Londres, University of  

Washington Press, 1981. 
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Sobre o primeiro problema, poder-se-ia objetar que ele é excessivo. Seria válido nos 

perguntarmos quais teriam sido os objetivos exatos dos participantes de uma revolução, de 

forma a comparar a sua visada com o que fizeram efetivamente os dirigentes dela, uma vez no 

poder? Entretanto, no caso russo, pelo menos, a questão é válida, porque tudo indica que houve 

de fato um “mal-entendido”. Vários autores exploraram esse tema, mas talvez tenha sido o 

historiador francês Nicolas Werth, quem o desenvolveu da maneira mais rica.52 Werth fala nos 

“quiproquós” de outubro. Eles seriam três, e é o primeiro o que mais nos interessa aqui. As 

fontes revelam que, se amplas camadas da população operária queriam a queda do Governo 

Provisório instaurado em fevereiro, não há razão para supor que elas desejassem um governo de 

partido único. Ora, excetuado um breve período em que os socialistas revolucionários de 

esquerda vieram a participar do poder (mas como grupo minoritário e com um raio de manobra 

muito limitado) foi o que aconteceu.53 Então o primeiro e grande mal-entendido foi o da 

“tradução” do slogan de “todo o poder para os sovietes” (slogan que por um período os 

bolcheviques apoiaram), pela realidade de um todo poder ao partido bolchevique. E a 

substituição vale não só para o soviete, mas também para outros órgãos de poder popular, como 

os comitês de fábrica. Os outros dois mal-entendidos foram: o que se instaurou entre uma 

promessa de autodeterminação para as nações não russas do Império e uma política 

centralizadora que, sem dúvida, concedeu alguma autonomia às nações não russas, e respeitou 

até certa data a independência de outras, mas isso muito nos limites dos interesses do poder 

central (ver a invasão da Geórgia, da Ucrânia e da Polônia, para falar de três casos, de resto, 

bastante distintos); e, em terceiro lugar, o mal-entendido com os camponeses. Os bolcheviques 

tinham como projeto a nacionalização e a coletivização da terra, projeto pouco apreciado pelos 

camponeses. Mas no momento da tomada do poder, por razões de oportunidade politica, ele dá 

lugar a um outro, que era, na realidade, o programa dos socialistas revolucionários: a entrega da 

terra aos comitês camponeses, para que a sua posse fosse atribuída segundo as necessidades de 

cada família. Entretanto, muito cedo, pressionados pelas circunstâncias, mas obedecendo, por 

                                                           
52 Ver, entre outros textos, Nicolas Werth, Les Révolutions russes, Paris, PUF, Que sais-je?, 2017. 

53 Os principais partidos políticos russos em fevereiro de 1917 eram o partido bolchevique, cujo lider 

era Lênin, e o partido menchevique, cujo principal lider era Iuri Martov (mas Martov representava a ala 

esquerda do partido, dita internacionalista). Esses dois partidos haviam nascido do Partido Social-

Deocrata Russo, de inspiração marxista, explicando-se a cisão, entre outras razões, por divergências 

quanto ao grau de centralismo que deveria ter a organização (os bolcheviques eram radicalmente 

centralistas). Havia ainda o Partido Socialista Revolucionário (SR), partido de base originariamente 

camponesa que provinha dos antigos populistas (narodniki) movimento que tinha um setor terrorista, e 

que chegara até a assassinar um Tzar, no século XIX, e se cindiria, no final de 1917, em dois partidos, os 

SR de direita, e os SR de esquerda, esses últimos, durante algum tempo, aliados dos bolcheviques. 
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outro lado, às suas tendências autoritárias, o poder bolchevique envia brigadas armadas ao 

campo, para obrigar os camponeses a entregar os estoques de grãos de trigo excedentes. E, 

depois de uma trégua de quase dez anos, em que se estabelece um imposto, primeiro em espécie 

e depois em dinheiro, mas assegurando considerável liberdade na disposição das colheitas, o 

bolchevismo volta a mostrar a sua terrível face primitiva, com a coletivização forçada instituída 

na passagem dos anos 1920 aos anos 1930, de que resultaram deportações e prisões em grande 

escala, e depois a liquidação de alguns milhões de camponeses.  

4. Voltando ao centro da discussão. A segunda questão, que é, de certo modo, 

simetricamente oposta à primeira, se propõe a elucidar o que pretendia Lênin ao levar adiante o 

projeto de tomada do poder. Digo Lênin, porque, como se sabe, houve, durante muito tempo, 

grande oposição a essa política, no interior do partido bolchevique. Na realidade, havia de um 

lado a maioria do partido, que se opunha à insurreição, e de outro, Lênin e Trotski, “recém-

convertido” ao bolchevismo, pois aderira ao partido em junho de 17 (a posição de Trotski 

significou provavelmente uma simples variante da posição de Lênin). Sabe-se que desde o 

momento em que chega a Petrogrado no dia 3 de abril, logo depois da Revolução de Fevereiro 

que leva ao poder o primeiro Governo Provisório, de ampla maioria liberal, e já antes da sua 

chegada, Lênin propõe, contra a quase totalidade do partido, a derrubada do Governo 

Provisório. A Rússia estava em guerra contra os Impérios Centrais, e aquele projeto, que 

implicava no armamento dos operários, estava ligado também à exigência de uma paz imediata. 

Em seguida, sem sofrer uma modificação essencial, a sua posição ganha, entretanto, alguma 

flexibilidade. Ele deixa claro que não está propondo uma ação imediata. Seria preciso que as 

condições amadurecessem, o que se supõe, deveria ocorrer a curto prazo. A dificuldade residia 

no peso relativamente pequeno do bolchevismo no primeiro semestre de 1917. Os bolcheviques 

não dispunha de maioria nos sovietes e seu prestígio junto às massas permanecia relativamente 

limitado. (Acho que havia alguma ambiguidade na posição de Lênin. Lênin aceita a palavra de 

ordem “todo o poder aos sovietes”, mas o que ele acentua é a derrubada do Governo Provisório. 

Subsistia alguma obscuridade, creio eu, na formulação do destino final e do mecanismo dessa 

mudança de governo). 

  

II. A “curtocircuitagem” do congresso dos sovietes 
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1. Em junho, o primeiro ministro do terceiro governo provisório, Alexandre Kerenski, 

que pertencia ao partido “trabalhista” – o grupo dos trudovik, próximo dos socialistas 

revolucionários – tentara uma ofensiva contra as tropas dos Impérios Centrais, ofensiva que 

terminara em desastre.  

Em julho, como fruto do descontentamento provocado por várias circunstâncias 

incluindo o fracasso da ofensiva, há uma radicalização das bases comunistas (e 

anarcocomunistas). Esta leva a uma quase insurreição, mal sucedida, a qual o partido 

bolchevique alimenta, mas da qual ele recua no último momento. Segue-se um violento período 

de repressão, em que vários líderes do partido, e também Trotski, são presos, e no qual os 

bolcheviques são acusados de conluio com o governo alemão. Nesse momento, diante da 

situação e do fato de que a maioria dos sovietes continuava nas mãos de mencheviques e 

socialistas revolucionários, Lênin propõe e impõe o abandono da palavra de ordem “todo poder 

aos sovietes”. Numa carta dirigida ao Comitê Central, ele escreve, agora: “os bolcheviques 

devem tomar o poder”.     

 

2. Entretanto, depois do período de repressão da quase revolução de julho, houve uma 

tentativa de contragolpe reacionário que seria dirigido pelo general Kornilov, nomeado 

comandante em chefe do exército russo por Kerenski (este começa a se envolver numa espécie 

de putsh, mas acaba denunciando Kornilov). O primeiro ministro se vê obrigado a mobilizar 

todas as forças revolucionárias e os bolcheviques vão se revelando então a força hegemônica. 

Com isso, a derrota de Kornilov vem a ser, ao mesmo tempo, a derrota de Kerenski. Os 

bolcheviques ganham grande prestígio e passam a ser majoritários nos sovietes de Petrogrado e 

de Moscou. Lênin e o partido bolchevique relançam então o slogan de “todo o poder aos 

sovietes“. Lênin considera seriamente (e não apenas formalmente), durante um período muito 

curto, de duas semanas mais ou menos, a possibilidade de uma tomada do poder por via 

pacífica, através dos sovietes, apoiando o que fora sempre o projeto de Kamenev e de outros 

bolcheviques moderados. Há, assim, um interregno, marcado por um clima excepcional de 

entendimento entre as diferentes forças revolucionárias. 

 

3. Mas o intermezzo não dura mais do que essas duas semanas. Lênin volta a propor a 

tomada do poder pelo seu partido, projeto que, no fundo, fora sempre o seu. Mas, agora, este 

significa precisa e objetivamente que o partido deveria passar por cima dos sovietes (o paradoxo 
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aparente é que, nesse momento, os bolcheviques são majoritários no soviete; porém maiorias 

implicam em minorias, que de algum modo têm de ser representadas, e a isso Lênin era 

alérgico). A partir desse momento, Lênin, que fora obrigado a se refugiar na Finlândia – depois 

em Petrogrado e imediações, depois de novo na Finlândia – prega obstinadamente a tomada 

imediata do poder. 

 

4. Ocorre que estava marcado para o dia 20 de outubro o segundo congresso pan-russo 

dos sovietes (o primeiro ocorrera em junho). Dado o enfraquecimento progressivo do Governo 

Provisório e das forças que o apoiavam, após o fracasso da ofensiva, previa-se não só um bom 

resultado para os bolcheviques nas eleições para o segundo congresso, como estava no ar a ideia 

de que o congresso acertaria as suas contas com o Governo Provisório, propondo como 

alternativa um governo do soviete. Por isso, muita gente, dentro e fora do partido bolchevique, 

desejava esperar o congresso, para que este resolvesse o problema do poder. Não era essa a 

posição de Lênin. De um modo cada vez mais insistente, quase obsessivo, Lênin reclamava, do 

fundo do seu refúgio finlandês ou fronteiriço, a derrubada imediata do Governo Provisório, o 

que significava – “detalhe” não sem importância –: derrubada a ocorrer antes da abertura do 

congresso dos sovietes. (Trotski queria que os dois eventos coincidissem. Sua preocupação era 

muito provavelmente também a de garantir o primado do partido, mas julgava que a 

simultaneidade das duas decisões – não uma iniciativa primeira do soviete – seria a melhor 

tática, porque, com isso, ter-se-ia uma cobertura “legal” para o golpe). 

 

5. De fato, por que essa insistência? Uma hipótese que foi frequentemente levantada 

pela historiografia oficial (digo, a pro-leninista), é a de que Lênin temia uma iniciativa da 

contrarrevolução. Para preveni-la, seria necessário mobilizar imediatamente as forças 

revolucionárias disponíveis. Entretanto, sem excluir de forma absoluta essa leitura (observe-se 

que se o risco de um ataque eficaz da direita era remoto depois do fiasco de Kornilov, Lênin, 

ausente de Petrogrado, poderia estar superestimando esse perigo), é praticamente certo que 

havia também uma outra razão, esta fundamental: Lênin sabia que uma tomada do poder pelo 

soviete através do congresso dos sovietes implicaria, de imediato, num governo pluripartidário, 

enquanto que uma insurreição vitoriosa anteriormente à instalação do congresso daria o poder 

não ao Soviete mas ao partido bolchevique. Se os historiadores liberais não duvidam disso, esta 

é também a explicação dos autores que eu chamaria de “críticos”, como Nicolas Werth e 

Orlando Figes. Mesmo quem tenha boa acolhida em certos meios pró-leninistas, como 
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Alexandre Rabinowitch – e ainda que subsista um zesto de incerteza no seu argumento – opta 

notoriamente por essa explicação. Assim, Lênin dá um golpe na revolução. Outubro não foi 

apenas revolução e golpe, como se costuma dizer, no sentido de que a revolução necessitava de 

uma manobra militar para que se efetivasse, mas foi revolução com um golpe dentro dela, golpe 

que logo comprometeu a revolução. Sem dúvida, como veremos, houve uma iniciativa de 

Kerensky, no último momento, que complicou ainda mais o quadro (ele tenta abortar a 

insurreição, com medidas de contrarrevolução) mas não creio que haja razões para abandonar, 

por isso essa leitura do acontecimento.  

     

III. Crônica do golpe de outubro 

   

1. O congresso dos sovietes, que fora marcado para o dia 20 de outubro por decisão da 

antiga Comissão Executiva, foi adiado para o dia 25 de outubro (7 de novembro, pelo calendário 

moderno). Isso facilitou a jogada de Lênin. Numa reunião do Comitê Central, realizada no dia 

10 de outubro, e que contou com a presença de só uma parte dos membros, Lênin conseguiu 

enfim um voto majoritário – esmagadoramente majoritário: 10 a 2 – para a sua proposta de 

tomada do poder mais ou menos imediata. Somente Kamenev e Zinoviev votaram contra. 

Seguiu-se uma luta política violenta entre Lênin e esses dois companheiros de direção, 

principalmente depois que, através do jornal de Gorki, eles revelaram os planos de Lênin. Este 

quer expulsá-los do partido, mas não consegue apoio para essa medida. No soviete de 

Petrogrado, agora já com maioria bolchevique, havia se constituído um Comitê Militar 

Revolucionário (CMR), destinado em princípio a elaborar um plano de defesa de Petrogrado 

diante do avanço alemão. O Comitê, cuja constituição fora proposta, aliás, na origem, e ainda 

com outro nome, por um menchevique, tinha, assim, inicialmente uma função de defesa contra 

um perigo externo. Mas os bolcheviques o manobram progressivamente, e Trotski, o novo 

presidente do soviete, vai utilizá-lo como instrumento de insurreição. O comitê substitui os 

antigos comissários do governo junto às tropas pelos seus próprios representantes, e obtém que 

nenhum movimento de tropas fosse autorizado sem a contra-assinatura do CMR.  

 

2. Nesse momento, a situação se precipita, com as iniciativas de Kerenski. Como a 

eventualidade do golpe bolchevique aparecia como cada vez mais provável, este resolve se 

antecipar: no dia 24 de outubro (6 de novembro) manda invadir o jornal bolchevique Pravda, e 
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ocupar alguns pontos chave em Petrogrado. O Comitê Militar Revolucionário se mobiliza, mas, 

como observa o historiador Alexandre Rabinowitch, ele toma, de início, medidas 

essencialmente defensivas, de neutralização dos atos do adversário: o Pravda é reocupado e 

protegido, restabelecem-se serviços que haviam sido interrompidos etc. O Comitê passa à 

ofensiva, ocupando outros pontos-chave na cidade, no momento em que Lênin precipita a sua 

volta a Petrogrado (noite de 24 para 25 [6 para 7 de novembro]). A partir daí, vai–se 

configurando o golpe militar. Na manhã de 25, ocasião em que o Governo Provisório tinha 

ainda um núcleo de resistência em Petrogrado, o Palácio de Inverno, sede do governo, Lênin 

redige um documento em nome do Comitê Militar Revolucionário, anunciando a destituição do 

Governo Provisório. O congresso dos sovietes só se reúne na noite de 25, pouco antes das 23 

horas. A sessão é aberta no momento mesmo em que o cruzador Aurora começa a bombardear, 

sem provocar vítimas, o Palácio de Inverno.  

3. Os bolcheviques tinham elegido 300 dos 670 delegados, os SR 82 (mais da metade 

eram da esquerda SR), os mencheviques tinham 82, dos quais 14 eram internacionalistas. As 

condições da eleição haviam beneficiado os bolcheviques (peso dos sovietes do norte, excesso 

de representação de certos contingentes pró-bolcheviques etc). Depois de eleger o novo Comitê 

Executivo, passa-se à questão do poder. Se há acordo quanto ao estabelecimento de um governo 

do soviete, resta saber sob que forma. Martov propõe um governo com representação de todos 

os partidos de esquerda, como alternativa a uma inevitável guerra civil. Aplauso geral, 

Lunacharsky declara que os bolcheviques não estão contra. Mas um grupo de mencheviques e 

socialistas-revolucionários protestam contra a “aventura criminosa“ dos bolcheviques declaram 

que seus partidos (na realidade, sem as alas esquerdas, uma delas já independente) se retiram do 

congresso. Martov tenta relançar a proposta de um governo plural. Mas recebe, então, a famosa 

resposta de Trotski: “aos que saíram e aos que querem compromisso dizemos que eles são 

[indivíduos] lamentáveis em bancarrota (...) vão para onde deveriam ir – para o lixo da história”. 

“Então, saímos”, grita Martov. (Para um bolchevique que o interpela, de lado, na saída, Martov 

responde: “Um dia vocês se darão conta do crime de que estão participando”). De fato, a 

intervenção de Trotski decidia, em parte, o curso da história. O que há de grave nessa 

intervenção é, como observam dois autores em um livro que acaba de sair na França54 – o 

episódio e seu significado são velhos conhecidos, mas a fórmula é original – é que Trotski 

amalgama duas posições diferentes. Ele joga na lata de lixo tanto aqueles que não querem 

                                                           
54 Pierre Dardot, Christian laval, L‘Ombre d‘Octobre, la révolution russe et le spectre des soviets, 

Montréal, Lux Éditeur (impresso na França), 2017, p. 60. 
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participar do governo – os quais, por abusiva que tivesse sido a atitude dos bolcheviques se 

antecipando à decisão do congresso, cometeram um erro histórico retirando-se da sala – como 

os que, como Martov, não se retiram, mas querem um governo plural. Apesar de toda a 

desconfiança que tinham em relação aos bolcheviques, os últimos se dispunham a participar do 

governo. Mas Trotski só tolera quem aceita um governo de partido único. A deriva do poder 

chamado impropriamente de “soviético” começa cedo. Os socialistas-revolucionários de 

esquerda não se retiram do congresso, mas se recusam a participar de um governo que 

dividiriam só com os bolcheviques. Eles se decidirão a participar do governo em dezembro e 

farão parte dele até março, quando ocorre a ruptura, por causa do seu desacordo com o tratado 

de paz de Brest-Litovski, que os bolcheviques assinariam com os Impérios Centrais.  

4. A sessão do congresso dos sovietes termina às 6 de da manhã do dia 26 (8 de 

novembro) umas três horas depois do anúncio, por Kamenev, da queda do Palácio de Inverno. 

Os ministros do Governo Provisório são presos. Kerenski fugira num automóvel camuflado, 

para tentar obter reforços no front. Lênin redige então três decretos, que são aprovados por 

unanimidade pelos delegados bolcheviques, e que serão apresentados ao Congresso, que reabriu 

na noite de 26, às 22:40. Trata-se do chamado decreto da paz, que propõe armistício aos 

beligerantes, condena a diplomacia secreta, e faz um apelo aos beligerantes em favor de uma 

paz sem anexações e respeitando o princípio de autodeterminação das nações. O projeto sobre a 

terra, que, como se costuma dizer, “rouba” o programa Socialista-Revolucionário; não propõe a 

“nacionalização“ (era, até então, a palavra de ordem bolchevique a propósito da terra), mas a 

transferência da posse da terra aos comitês camponeses, que a distribuiriam segundo as 

necessidades dos camponeses. O terceiro projeto visava a constituição do governo, o Conselho 

de Comissários do Povo (Sovnarkom). Lênin será o presidente; Trotski o ministro das relações 

exteriores; entre os demais, todos membros do partido bolcheviques, está Stalin, a quem cabe as 

questões aferentes às nacionalidades. O Comitê Executivo Central do Soviete é renovado, 

cabendo 62 lugares aos bolcheviques, e 29 aos socialistas revolucionários de Esquerda,10 

ficariam com pequenos grupos de esquerda. Teoricamente, esse seria o parlamento do país.  

  

IV. A responsabilidade dos “moderados” 

 

Se o percurso do leninismo no golpe de Outubro é indefensável, é evidente que os 

mencheviques (não internacionalistas) e a direita socialista-revolucionária também têm a sua 
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parte de responsabilidade na tragédia. Se o leninismo peca por voluntarismo, se se quiser, por 

subestimar a inércia da história (da história futura, em particular), socialistas revolucionários e 

mencheviques de direita pecam por superestimar a inércia da história do presente. Por que 

insistir numa aliança com os liberais, (aliança que, nas condições de extrema radicalização dos 

operários e camponeses se revelava fatal)? Se deixarmos de lado explicações em termos de 

“oportunismo”, ou de interesses excusos de uma outra ordem, as explicações podem ser duas. 

Por um lado, a posição que assumem resulta da teoria – conforme ao que reza o marxismo 

canônico, mas não todo o pensamento de Marx – de que a revolução teria de ser burguesa, 

porque a Rússia era um pais atrasado. Nessas condições, no interesse mesmo da revolução 

socialista, seria preciso deixar o poder aos liberais. Esse argumento era o dos mencheviques, 

mas a sua esquerda (Martov) vai progressivamente tomando distância em relação a ele (na 

realidade, os dois partidos que invocavam o marxismo, acreditavam que havia que começar 

resolvendo as chamadas “tarefas democratico-burguesas“, porém, desde o início, para Lênin e 

Trotski, isso não implicava a aceitação de um governo liberal; Martov rompe com a tese 

menchevique clássica a partir do começo de julho de 1917).  

A segunda razão era a obsessão pelos riscos por que passava a revolução, junto com a 

ideia altamente ilusória, nas condições do ano de 1917, de que a melhor garantia contra um 

golpe contrarrevolucionário era a aliança com os liberais. Não percamos de vista que, por um 

lado, a revolução de Fevereiro serviu de estímulo a uma mobilização camponesa que, 

retomando ciclos anteriores de luta, começou reivindicando vantagens econômicas e, a partir do 

verão, foi se tornando mais violenta, com ocupação de propriedades dos nobres e até violências 

físicas contra eles; e que, por outro lado, os operários, que foram os grandes agentes da primeira 

revolução, se mobilizaram o ano inteiro. Os conflitos operários, greves, demonstrações, 

aumentaram muito, nas condições de inflação e de uma crise geral do abastecimento. 

Provavelmente, pesava no raciocínio conciliacionista dos “moderados” a memória das derrotas 

ou semiderrotas das revoluções passadas. Para eles – aqui o engano – uma aliança com os 

liberais deveria garantir a retaguarda das forças revolucionarias e parar o carro da 

contrarrevolucão. Nada mais ilusório. A condição para fortalecer a revolução era, na Rússia de 

1917, uma política de aliança de todas as forças de esquerda, excluindo os liberais. Só uma 

política desse tipo estaria em condições de garantir o apoio dos operário e das massas 

camponeses que constituíam mais de 80% da população. Em relação aos bolcheviques, os dois 

partidos tinham razão em desconfiar: não era difícil entender que planos tinha, pelo menos, 

Lênin. Mas suas críticas ao leninismo se faziam de um ponto de vista muito ambíguo, a posição 

deles diante de forças muito conservadoras era, na realidade, capitulacionista, pelo menos se 
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levarmos em conta as condições reinantes naquele ano de grande ebulição revolucionária. Mais 

realista eram certamente Martov e os mencheviques internacionalistas (assim como os SR de 

esquerda, mesmo se estes cometeram muitos erros): a desconfiança e a crítica do leninismo não 

os impedia de tentar algum tipo de entendimento com eles, com vistas a uma coalisão das 

esquerdas.  

Entretanto, se tanto os “moderados” como os leninistas merecem críticas e se 

completam compondo o cenário da tragédia russa do ano de 1917, creio que a responsabilidade 

maior cabe aos bolchevistas leninistas. No sentido de que eram eles finalmente que tinham os 

trunfos na mão e que poderiam ter levado o movimento a um desfecho revolucionário, no 

melhor sentido do termo. Mas isso eles não fizeram. Os outros erraram muito também, mas, 

pelo menos a partir de uma certa data, não tinham mais condição para dirigir o processo. Por 

isso, e também por causa do peso que teve afinal o bolchevismo na tragédia mundial da 

esquerda no século XX, parece-me justo apontá-los como os maiores responsáveis. Os outros 

funcionaram um pouco como coadjuvantes inábeis. O que não quer dizer que a esquerda não 

continue assombrada pelos dois demônios, o do neototalitarismo (e formas afins, incluindo o 

próprio populismo, na sua variante mais radical), e a adesão ao sistema dominante. De fato, a 

tragédia russa do ano de 1917 de certo modo se repete na política de hoje, tanto na dos países 

mais avançados, como na dos países emergentes. 

    

V. Tentativas de um governo plural. Repressão e resistência  

  

1. Tentativas de um governo plural se prolongaram ainda por algum tempo. A mais 

importante é a do Vikzhel, a comissão executiva do sindicato dos ferroviários que ocorre, a 

partir de 29 de outubro de 1917, poucos dias depois da tomada do poder pelos bolcheviques. Os 

ferroviários ameaçaram com uma greve geral, caso os bolcheviques não aceitassem um governo 

plural. Como a situação ainda era difícil – a resistência em Moscou, que foi mais importante do 

que a que houve, também, em Petrogrado, ainda não terminara; além do que, travava-se, nos 

arredores de Petrogrado, uma batalha entre cossacos e forças vermelhas – os bolcheviques 

tenderam a aceitar um acordo, o que era a solução desejada pelos bolcheviques moderados, 

como Kamenev e Riazanov. Os mencheviques e SR também participam dos encontros. O 

projeto de um governo plural teve amplo apelo popular. Prova disso foram a inúmeras petições 

em favor dele enviados por sindicatos, comitês de fábrica e guarnições militares. O Pravda 
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anunciava mesmo a probabilidade de que se constituísse um governo desse tipo. A certa altura, 

propõe-se um governo de coalisão de esquerda, em que entraria o partido bolchevique, mas sem 

Lênin nem Trotski. Kamenev chega a considerar essa proposta. Mas a ideia de um governo 

socialista plural era a última coisa que desejavam Lênin e Trotski. Um pouco afastado das 

negociações, Lênin se reinsere nesse processo, reagindo violentamente. Chega a propor a prisão 

dos representantes do Vikhsel e de dirigentes SR, e uma intervenção nos jornais mencheviques. 

Exige um compromisso escrito de lealdade à sua linha por parte de todos os membros da 

direção, o que produz a demissão de cinco desses membros (Kamenev, Zinoviev, Rykov, 

Miliutin e Nogin), e, em seguida, a renúncia de um terço dos membros do governo. Estes 

assinam uma segunda carta junto com outros dirigentes bolcheviques, em que se fala que um 

governo puramente bolchevique levaria ao “terror político” e “à destruição do partido e do 

país”. Mas, com a derrota militar – em Moscou e nos arredores de Petrogrado – das forças do 

antigo regime, Lênin assegura a vitória da sua posição. As discussões são interrompidas em 6 de 

novembro.  

2. A história do poder bolchevique é a de uma política de repressão constante, primeiro 

contra os seus adversários liberais e, depois, contra todas as esquerdas dissidentes. A polícia 

política é criada em 7 de dezembro. Fecham-se jornais, os quais tentam depois reaparecer, em 

condições difíceis, através da mudança do título.  

A história da Assembleia Constituinte, velho sonho de socialistas e liberais, é 

propriamente trágica. No dia 12 de novembro começam as eleições para a Assembleia 

Constituinte, previstas, para datas sucessivamente prorrogadas, desde o primeiro semestre, e que 

têm como resultado a vitória dos socialistas revolucionários (os bolcheviques obtêm boa 

votação, um quarto dos votos; ganham entre os operários, e entre os soldados acantonados nos 

grandes centros). No dia 5 de janeiro, a Assembleia se reúne, elege um presidente SR (Viktor 

Tchernov), vota um certo número de resoluções, mas é obrigada a interromper os trabalhos, de 

madrugada, pela intervenção dos marinheiros determinada pelo comando bolchevique. Foi a 

única sessão desse primeiro órgão realmente democrático da Rússia. 

As razões aduzidas por Lênin, para justificar o fechamento da Assembleia Constituinte 

(ele assistira à sessão única, do fundo do camarote oficial) serão principalmente duas: a 

Assembleia Constituinte devia dar lugar a uma forma mais autêntica de representação popular 

que seriam os sovietes. Por outro lado, num plano mais específico, ele denuncia um elemento de 

deformação do resultado das eleições, o fato de que o partido SR apresentara uma lista única: de 

fato, o partido ainda estava unificado quando as listas foram elaboradas; já, na situação presente, 
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havia dois partidos SR, com linhas diferentes, senão opostas. A este último argumento, Rosa 

Luxemburgo que teve o imenso mérito de se opor ao fechamento da Assembleia Constituinte, 

objetaria afirmando que bastava dissolver (diríamos: e, não, dispersar ou liquidar) a 

Assembleia, procedendo em seguida a novas eleições, como se fez muitas vezes, em diversos 

países e ocasiões. Quanto à superioridade dos sovietes sobre a Assembleia Constituinte, os 

acontecimentos que se seguiram mostraram o quanto era pouco sério o argumento de Lênin: 

longe de substituírem a Assembleia Constituinte como mediadores da vontade popular, os 

sovietes sofreriam o mesmo destino que teve a Constituinte, ainda que por outros caminhos. 

Eles seriam progressivamente dominados pelos bolcheviques. Entenda-se: não é que os 

bolcheviques foram ganhando força e obtendo maioria nas eleições para os sovietes, como 

apregoa a tese oficial. Foi o contrário o que aconteceu: em poucas semanas, eles vão perdendo o 

apoio popular para os mencheviques e socialistas revolucionários; e, em consequência, vão 

empregando métodos cada vez mais grosseiros para dominar os sovietes e também os 

sucessivos congressos panrussos dos sovietes. Um historiador estrangeiro, radicado nos Estados 

Unidos, Vladimir Brovkin,55 faz um balanço detalhado das intervenções violentas do poder dito 

“soviético” (!) nos sovietes de diversas cidades russas. Lá onde eles não obtém maioria, os 

bolcheviques arrancam a direção do soviete através de manobras sucessivas, ou simplesmente 

enviam uma força armada, frequentemente policial, para derrubar as direções democraticamente 

eleitas. O destino dos sovietes não foi essencialmente diferente do que teve a Assembleia 

Constituinte, foi diferente na forma.  

3. Também os partidos de oposição vão sendo progressivamente neutralizados, não sem 

alguns vaivéns, de interesse mais ou menos episódico. O ponto forte desse tipo de neutralização 

é a expulsão de mencheviques e SR do Comitê Executivo dos Sovietes (eles tinham voltado a 

participar desse organismo), no dia 14 de junho de 1918. Há também uma sucessão de fraudes e 

manobras ilegais tanto nas eleições para os sovietes, como para os congressos dos sovietes. É 

esse tipo de manobra que acaba levando ao choque decisivo com os SR de esquerda. Estes 

decidem participar do governo em dezembro (eles haviam se recusado a participar, por ocasião 

do golpe de outubro, por exigirem um governo realmente plural), mas se retiram no momento da 

assinatura do tratado de paz com os Impérios Centrais. Os SR de esquerda, que aliás haviam 

apoiado o fechamento da Assembleia Constituinte – apesar de erros como esse, a atitude deles 

foi em geral positiva, no sentido de que tentaram moderar, mesmo se com resultados limitados, 

                                                           
55 Ver Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks after October, Socialist Opposition and the Rise of the 

Bolshevik Dictatorship, Ithaca e Londes, Cornell University Press, 1987. 
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o autocratismo bolchevique – continuavam acreditando, entretanto, que poderiam impor certo 

equilíbrio de poder aos bolcheviques. Eles confiavam na possibilidade de obter maioria no 

quinto congresso dos sovietes, reunido em Moscou em 4 de julho. Mas uma série de 

manipulações e fraudes assegura aos bolcheviques uma maioria confortável. Nesse momento, os 

SR de esquerda voltam a ceder ao fantasma do terrorismo, sua velha e nefasta tradição política, 

que remontava ao tempo dos narodniki. (Antes dessa viragem, em 20 de junho, um SR 

assassinara o dirigente bolchevique Volodarsky, e haveria, no final de agosto, um atentado 

contra Lênin, praticado por uma simpatizante SR, sem que se tenham provado, entretanto, que 

ela tivesse tido maiores conexões com o partido). Como o grande ponto de discórdia com os 

bolcheviques era a paz de Brest-Litovsk (os SR de esquerda – como muito mais gente, aliás, na 

esquerda e na direita – eram a favor da continuação da guerra, para a esquerda uma “guerra 

revolucionária“ contra os Impérios Centrais),56 eles tomam a iniciativa de assassinar o 

embaixador alemão Von Mirbach, supondo que isso relançaria a guerra entre os dois países. 

Mas o governo bolchevista logo se comunica com o governo alemão, que se abstém de tomar 

medidas de retorsão, e assegura o prosseguimento do “estado de paz” entre russos e alemães. A 

partir daí, dá-se a progressiva ruptura entre os bolcheviques e os SR de esquerda. Vários 

socialistas revolucionários são executados, muitos são presos, e o partido vai perdendo 

progressivamente o seu peso. O governo de partido único ganha a sua forma mais pura. É nesse 

momento que começa o Terror. A polícia política mata e executa milhares de pessoas, sem 

julgamento ou com um simulacro dele, na maioria dos casos gente que não tinha nenhum tipo 

de atividade política. O Terror se desencadeia, assim, no segundo semestre de 1918, mas isso 

não significa que o primeiro semestre já não tivesse sido sangrento, mesmo se a violência não 

atingira então os recordes que alcançaria depois.  

 

4. Deve-se destacar, nesse processo, a atuação de um movimento operário 

antibolchevique cada vez mais ativo, movimento que se cristaliza na formação das chamadas 

Assembleias de Representantes, espécie de organismo paralelo que substitui os sovietes, já 

transformados em quase caixas de ressonância do bolchevismo. A Assembleia de 

Representantes chega a planejar, para o início de julho, uma greve geral em torno de 

reivindicações tanto econômicas quanto políticas (havia os que queriam a Assembleia 

                                                           
56 Essa posição tinha razões que a sustentavam – antes de mais nada, o fato de que o tratado era 

notoriamente desequilibrado, em detrimento da Rússia –, mas havia, também argumentos importantes 

contra ela, em primeiro lugar, o das dificuldades práticas de uma retomada da guerra. 
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Constituinte, outros preferiam o poder dos sovietes, mas um poder democrático autêntico). A 

greve fracassa, como não poderia deixar de fracassar, dadas as condições, e a polícia procede a 

várias prisões. Mas ficaram as declarações públicas do movimento. A experiência da 

Assembleia de Representantes não pode ser apagada dos registros da luta pela emancipação. 

O acontecimento que representa o ápice da resistência de baixo ao poder bolchevique 

foi a revolta dos marinheiros de Kronstadt em 1921. Essa base naval, situada numa ilha no golfo 

da Finlândia, a pouco mais de 30 quilômetros de Petrogrado, tinha uma tradição revolucionária 

notável, que já se manifestara durante o ano de 1917. De fato, o soviete de Kronstadt, onde a 

influência anarquista e SR era importante, se caracterizara pela sua independência e radicalismo. 

Os bolcheviques contaram com eles como um dos seus esteios, mas entre outubro de 17 e março 

de 21, abrira-se uma brecha entre os anseios dos marinheiros radicais de Kronstadt e a 

“comissariocracia” bolchevique. O levante ocorre numa situação de grande tensão social, de que 

dão prova as greves sucessivas de operários em Petrogrado, com os quais os revoltosos estavam 

em contato (muitos deles tinham também assistido às violências do poder no campo). Os 

marinheiros da base, incluindo as tripulações de alguns navios de guerra se revoltaram exigindo 

uma série de medidas de ordem econômica e política, entre as quais a liberdade de mudar de 

emprego, de cultivar livremente a terra (sem trabalho assalariado), a formação de cooperativas, 

o fim das brigadas militares de trabalho, a liberdade para os partidos – de esquerda – e 

sindicatos, e principalmente a realização de eleições livres para o soviete (eles não são 

favoráveis à recondução da Assembleia Constituinte). O movimento que passou para a história 

como o grande ato de resistência de esquerda à ditatura “comunista” instituída em outubro de 

1917, foi esmagado, depois de tentativas infrutíferas, pela tropa oficial comandada por 

Tukhachevski. Trotski instou os revoltosos a se renderem, pois, se não o fizessem, “seriam 

liquidados como pardais”. A repressão foi brutal, centenas de execuções, em geral sem 

julgamento. Os demais foram enviados a prisões ou ao campo de concentração de Solovki.57 

Ao esmagamento da revolta de Kronstadt segue-se a repressão dos camponeses, em Tambov. O 

mesmo Tukachevski emprega aviões e gazes asfixiantes contra as populações camponesas. A 

revolta, que não foi a única rebelião camponesa (a de Makhno, que termina em 1921 ficou 

muito mais conhecida) provocou umas 15 mil mortes e a deportação de uns 100 mil 

camponeses. 

 

                                                           
57 Ver a respeito, e em geral sobre a insurreição de Kronstadt, Paul Avrich, La Tragédie de Cronstadt, 

1921, Princeton University Press, 1970, trad. franesa, Seuil, 1976. 
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VI. Repressão e guerra civil 

  

Muito se falou sobre a relação entre a repressão bolchevista e a guerra civil. Na versão 

oficial (stalinista ou trotskista), os bolcheviques teriam sido obrigados a reprimir por força da 

situação, principalmente por causa da mobilização militar das forças contrarrevolucionárias e 

das intervenções estrangeiras. Isso é essencialmente falso. Sem dúvida, é difícil dizer 

exatamente quando começou a guerra civil. De certo modo, ela começa logo depois do golpe de 

outubro, com as escaramuças em Petrogrado e a resistência de mais peso em Moscou, além da 

batalha que os cossacos travam em Pulkovo, nas imediações de Petrogrado, em 30 de outubro. 

Mas todos esses episódios terminam com a vitória do novo poder, de tal modo que Lênin poderá 

declarar, pouco tempo depois, que a guerra civil havia terminado. É verdade que vai se 

organizando no sul uma força de resistência, o Exército de Voluntários, mas ela é neutralizada, e 

só vai representar um real perigo no verão de 1917. Um episódio curioso que marca o que 

poderíamos considerar como o início da “guerra civil efetiva” foi a mobilização antibolchevique 

de uma tropa considerável, de algumas dezenas de milhares de membros, constituída por 

soldados tchecos, em grande parte ex-prisioneiros de guerra do exército russo. Os tchecos 

haviam obtido autorização do governo bolchevique para se dirigir a um porto que acabou sendo 

o da longínqua Vladivostock, na Sibéria, para, de lá, rumar para Europa, e se juntar às forças da 

Entente. Um incidente de certa importância. Mas uma declaração desastrosa de Trotski 

provocou um levante dessas tropas, que iriam se unir a um governo que se formara em Samara, 

por iniciativa dos SR, governo que contava, entre outros, com ex-deputados da Constituinte que 

o poder bolchevique liquidara. Começa então uma guerra civil, de considerável amplitude, que 

ameaça os vitoriosos de outubro.  

Porém, seria impossível afirmar que a repressão dependeu disso, porque, como vimos, 

ela começou muito antes, logo depois da tomada do poder. Não houve relação causal entre os 

dois fatos, e se pode dizer até mais que isso. Um autor americano Allan Wildman, autor de 

estudos sobre questões militares no ano de 1917, afirmou que em vez de afirmar que a guerra 

civil provocou a repressão, seria melhor e mais verdadeiro dizer que a repressão provocou a 

guerra civil. De fato, a política notoriamente repressiva do governo de Lênin e Trotski, se não 

provocou, pelo menos acirrou consideravelmente a oposição entre os dois campos, e foi 

virtualmente responsável pelo desencadear da guerra civil (Lênin não só não temia a guerra 

civil, mas provavelmente a desejava). Quanto à intervenção militar, valem os mesmos 

argumentos de ordem cronológica. A acrescentar que o primeiro desembarque de tropas 
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estrangeiras (os ingleses, em Murmansk), se fez com o acordo do governo revolucionário que 

temia um avanço alemão. Mais tarde houve sim intervenção de várias potências (Grã-Bretanha, 

França, Estados-Unidos, Japão), mas ela ocorre depois que a política repressiva dos leninistas já 

tinha dado todas as suas provas (a acrescentar que, embora real, a intervenção estrangeira foi 

mais ou menos limitada, em virtude das divergência e da desorientação das potências 

“imperialistas”).  

      

   

VI. Interregno crítico sobre dois autores 

  

Entre os autores publicados no Brasil, em 2017, comemorando o centenário do outubro 

russo, vou me ocupar de dois, para desenvolver algumas considerações críticas, antes de 

concluir. Trata-se de autores de estilo e formação muito diferente: uma autora de origem 

australiana e um brasileiro.  

A Revolução Russa, de Sheila Fitzpatrick, que a editora Todavia acaba de publicar, é 

obra de uma eminente historiadora, que lecionou em Chicago e assinou vários livros 

importantes sobre a Rússia.  

Há algo que me incomoda nesse volume, cujos méritos, deixo claro, são evidentes. Eu 

diria, simplificando, que é a visão de conjunto da chamada “revolução de Outubro” que tem a 

autora; se se preferir, a filosofia da história que ela professa e que subjaz às suas análises 

propriamente históricas. Que filosofia da história é essa? Para dizer em duas palavras, Sheila 

Fitzpatrick tende a ler o objeto singular “revolução russa” (ou como quer que se o chame) sobre 

o fundo – ou talvez mais do que sobre o fundo – de um objeto universal chamado “revolução”. 

A primeira aparece com uma certa frequência e intensidade como que à maneira de uma 

instância da última. Poder-se-ia pensar que essa tendência se justifica, já que a “revolução 

russa” é, em princípio pelo menos, um caso singular do universal “revolução”. Entretanto, as 

coisas são mais complicadas. Há aí certa dificuldade. Diria, de um modo que pode parecer 

injusto (isso porque a autora, e mais de uma vez, compara revoluções, mas o efeito dessas 

comparações é ambíguo), que cada revolução é uma, e melhor ainda, que a chamada “revolução 

russa” é, certamente, um caso muito especial. É a razão pela qual, creio eu, pensá-la muito no 

registro do “destino das revoluções”, implica o risco de produzir um achatamento analítico 
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nefasto. É assim que, em mais de um momento do seu livro, mas principalmente no início, ela 

se refere ao ritmo das revoluções, à “febre” revolucionária que sobe e desce, à perda de impulso 

ou à sua retomada pelos revolucionários, e outras coisas que tais. Esse tipo de consideração 

deve frequentemente a uma literatura consagrada ao fenômeno revolucionário em geral. Ora, 

pelo menos para um caso tão anômalo – a meu ver – como o do Outubro russo, esse 

procedimento, em vez de ajudar a compreender o seu objeto, pode obscurecê-lo. Assim, ela 

escreve (devo fazer uma longa citação, os grifos são meus, salvo os nomes próprios): “Em sua 

Anatomia das revoluções, Crane Brinton sugeriu que as revoluções têm um ciclo de vida que 

atravessa fases de crescente fervor e zelo pela transformação radical até atingir um clímax de 

intensidade, seguido pela fase “termidoriana” de desilusão, declínio de energia revolucionária e 

movimentos graduais rumo à restauração da ordem e à estabilidade. Os bolcheviques “temiam 

uma degeneração termidoriana” [o que é exato, RF] no momento em que foram obrigados a 

fazer um “recuo estratégico” com a “introdução da Nova Politica Econômica (NEP) em 1921”. 

Mas “no final dos anos 1920, a Rússia se viu imersa em outra turbulência – a ‘revolução de 

cima’ de Stálin, associada com o impulso industrializante do Primeiro Plano Quinquenal, a 

coletivização da agricultura e uma “Revolução Cultural” dirigida (...) contra a velha 

intelligentsia – cujo impacto (...) foi ainda maior que o das revoluções de fevereiro e outubro 

(...) e o da Guerra Civil (...) só quando essa turbulência termina (...) sinais de um Térmidor 

clássico podem ser percebidos, enfraquecimento do fervor e da beligerância revolucionária, 

novas diretrizes destinadas à restauração da ordem e da estabilidade (...)”. Porém “numa 

derradeira convulsão interna, ainda mais devastadora que os surtos anteriores de terror 

revolucionário, os Grandes Expurgos de 1937-38 eliminaram muitos dos velhos revolucionários 

(...) efetuaram uma mudança (...) de pessoal no seio das elites (...) e mandaram mais de um 

milhão de pessoas para a morte ou para a prisão no Gulag”.58  

O que me parece perturbador nesse texto é que ele se constrói em torno da ideia geral de 

“fervor” ou de “turbulência” revolucionária (junto com o seu oposto, a “restauração da ordem e 

da estabilidade”). Mas nos perguntamos se conceitos como “fervor” e “turbulência” (e em geral 

o esquema da “febre” que sobe e desce) mesmo se como ponto de partida da apresentação, 

teriam força, eu não diria explicativa, mas mesmo descritiva, para dar conta dos fenômenos que 

eles pretendem subsumir, a saber: 1) A revolução de fevereiro; 2) O golpe de outubro; 3) A 

guerra civil entre vermelhos e brancos, depois entre vermelhos e “verdes”; 4) A coletivização 

                                                           
58 Sheila Fitzpatrick, A Revolução Russa, tradução de José Geraldo Couto, São Paulo, Todavia, 2017, pp. 

9 e 10. 
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forçada e o genocídio dos camponeses pela política stalinista; 5) A liquidação dos velhos 

bolcheviques e de grandes contingentes da população civil em processos políticos delirantes. 

Estou convencido de que, mesmo como uma introdução ao tratamento propriamente substantivo 

do seu objeto (e, salvo erro, aquele registro paira como uma sombra sobre toda a obra), esse tipo 

de consideração é contraproducente, porque introduz inevitavelmente não um mas dois efeitos 

negativos: primeiro, o de apagar, em alguma medida, as diferenças que existem entre esses 

cinco fenômenos, diferenças que não são pequenas e, em segundo lugar, o de pensá-los sobre o 

fundo de uma quase essência das revoluções, cujo protótipo seria dado, sem dúvida, pela 

Revolução Francesa. Como resultado, não se tem apenas o risco de um déficit de originalidade 

na descrição e análise daqueles eventos históricos, mas também um provável enfraquecimento 

da atitude crítica diante deles. De fato, assim tratado, o objeto aparece finalmente como alguma 

coisa, digamos, já conhecida, e duplamente conhecida, primeiro através da história passada (o 

modelo da Revolução Francesa), e depois através da experiência cotidiana: de fato, não há nada 

aparentemente mais claro e evidente do que o fenômeno do “entusiasmo”, “do fervor”, junto 

com o seu contrário, o esfriamento e a perda de entusiasmo.  

Para não prolongar muito esse texto, limito-me a mencionar só mais um topos, este 

metodológico, que está muito presente no inicio do livro, e tem alguma afinidade com o 

anterior: a ideia de que ainda é “cedo” para julgar aqueles fenômenos. Esse tipo de prudência 

metodológica introduz uma carga considerável de relativismo. Relativismo que se combina com 

a ideia oposta – para o longo prazo –, a de que vamos entender bem o fenômeno quando 

tivermos uma suficiente distância temporal em relação a ele. Que tal supor que é cedo demais 

para entender o nazismo? Seria razoável supor que só o tempo nos permitirá uma boa 

aproximação da verdadeira essência do nazismo? (Dir-se-á que o stalinismo não é idêntico ao 

nazismo, o que é um fato, mas em alguns dos seus aspectos – pense-se, por exemplo, nos 

campos de além círculo ártico, descritos por Shalamov – o stalinismo não ficou muito longe 

dele). De resto, poder-se-ia observar que em 1918, no decorrer do primeiro ano do poder 

bolchevista, já se tem um livro muito interessante sobre o seu significado e fundamentos: A 

ditadura do proletariado, de Karl Kautsky.  

O segundo autor é o historiador brasileiro Daniel Aarão Reis, de quem a Cia das Letras 

publicou, também, no ano do centenário, um livro intitulado A revolução que mudou o mundo, 

Rússia, 1917. Daniel Aarão Reis é autor de outros livros sobre o mesmo tema. Quero comentar 

este seu último livro, considerando também entrevistas suas, em particular uma entrevista que 

ele deu ao Globo, em 30 de setembro do mesmo ano, e ainda intervenções que fez em um 
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colóquio (o colóquio promovido pelo departamento de russo da FFLCH da USP, em junho de 

2017).  

O último livro de D. A. Reis tem certamente um aspecto crítico. Este lado parece ser 

mesmo mais desenvolvido do que o que se encontra em um livro anterior do mesmo autor, As 

revoluções russas e o socialismo soviético.59 De fato, se, por exemplo, em As revoluções 

russas..., ele já toma uma posição simpática em relação à revolta de Kronstadt, e se nele já se 

encontra também o tema do “golpe ou revolução”, o livro de 2017 parece ampliar o tratamento 

que dá aos dois temas e em boa medida reforçar o lado crítico. Assim, A revolução que mudou o 

mundo... tem uma posição não ambígua em relação à revolta de Kronstadt, que o autor 

considera como um movimento autenticamente revolucionário, e dedica um tópico à 

mencionada alternativa interpretativa.  

Mas antes de desenvolver o que, apesar de tudo, parece-me ser insuficiente no livro, 

diria que as intervenções orais de Daniel A. Reis em colóquio,60 e também a entrevista que ele 

deu ao Globo, decepcionam-me um pouco: imputação de “liberal”, a leitura não ortodoxa de 

1917, uma visão muito simplista, e de (enganoso) senso comum, sobre o “ciclo” das revoluções, 

um uso perigoso da “história social” que, ao contrário do que ocorre com os autores a que ele se 

refere, “engole” a história política e serve para escamotear o trabalho crítico, além da tentativa 

de justificar o golpe de outubro pela afirmação de que a alternativa seria a vitória da extrema-

direita (tese falsa, já que a alternativa mais provável, em outubro de 1917 era a de um governo 

dos sovietes).  

Mas o próprio livro de Daniel Aarão Reis não me convence inteiramente. Pode parecer 

“dogmatismo antidogmático”. Porém, apesar do verniz heterodoxo que a obra exibe, bem 

examinado, ele aparece (para mim, pelo menos) como um bom exemplo do que talvez se 

pudesse chamar de “crítica reformista ao leninismo” (“reformista” não tem aqui nenhuma 

conotação histórica, quero dizer apenas que a crítica que oferece o livro não ameaça os alicerces 

do leninismo).  

                                                           
59 São Paulo, Unesp, 2003. 

60 Advirto o leitor de que essas intervenções se fizeram em parte em resposta a intervenções do 

próprio autor dessas linhas, também presente ao Colóquio. Se me permito prolongar aqui aquela 

discussão é: 1) porque ela foi objetiva e de caráter histórico (mesmo se ela teve, e não poderia deixar de 

ter, implicações políticas); e 2) porque os argumentos mais radicais do historiador surgiram numa 

intervenção final (aquela com a qual, segundo o encaminhamento, se encerrava o debate), o que deixou 

fora da discussão muitos pontos importantes.  
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O autor introduz a pergunta, que já se tornou clássica, houve revolução ou houve 

golpe?, e opta pela resposta que dá o historiador Marc Ferro, a de que houve as duas coisas.61 

Mas, como já vimos, até aí morreu Neves (não comprometo com isso o trabalho do historiador 

M. Ferro, que assume uma posição afinal muito crítica): a questão não é saber se houve ou não 

houve manobra militar (golpe) – o próprio Trotski o assevera à sua maneira. O problema é o de 

saber se houve golpe contra a revolução, e, caso a resposta vier a ser positiva, o de determinar 

em que medida esse golpe contra a revolução determinou o processo, tanto naquele momento, 

como mais tarde. Daniel Aarão Reis dá certamente alguns passos nesse sentido. Assim, ao 

comentar a atitude de Lênin em 1917, observa que, para Lênin, é o partido e não o soviete que 

tem legitimidade para falar em nome da revolução: “Evidenciam-se ai as raízes de um 

pensamento antidemocrático e golpista, de fundas tradições, e que teria grande futuro ao longo 

do século XX”. E alguns parágrafos mais adiante: “Nas dobras da revolução, ainda 

temporariamente submergidos por seu movimento avassalador, já espreitam o autoritarismo 

antidemocrático e a ditadura política”.62 

Essas passagens não bastariam para afirmar o caráter crítico do livro de Daniel A. Reis? 

Seria demais pedir que ele fosse mais longe do que efetivamente foi? Minha resposta é negativa. 

Senão vejamos. Entre as duas citações, pode-se ler: ‘‘Todavia não há dúvida de que em outubro 

ocorreu uma revolução. As profundas transformações revolucionárias consagradas pelos 

decretos aprovados do II Congresso (paz e terra) e pelos que vieram depois (controle operário, 

direito à secessão etc) certamente mudaram a face da história daquela sociedade”. Desse modo, 

embora se desfazendo de algum lastro, o discurso de Daniel Aarão Reis não escapa do universo 

da literatura historiográfica ortodoxa que celebra “a revolução que mudou o mundo”. Há ai duas 

dificuldades que, de certo modo, se completam. A primeira: essas mudanças foram efetivas? 

Certo, a Finlândia logo iria se separar da Rússia, e depois de uma guerra civil terrível 

permanecerá independente. Mas a Finlândia é um caso. Será preciso examinar o conjunto. 

Quanto ao controle operário, ele é desde logo neutralizado pela intrusão do Estado que se 

autodenomina “proletário”. De tal modo que se poderia dizer (é a segunda dificuldade, ou, 

preferindo, a segunda vertente da dificuldade): é verdade que houve mudança. Não se voltou ao 

statu quo ante. Surgiu certamente uma constelação social nova. Mas o novo foi algo melhor? 

                                                           
61 Ver, a proposito, Marc Ferro, 1917, les hommes de la révolution, temoignages et documents, Paris, 

Omnibus, 2011, e também a sua clássica La Révolution de 1917, Paris, Aubier, (2 vls), 1967 e 1976. 

62 Daniel Aarão Reis, A Revolução que mudou o mundo, Rússia, 1917, São Paulo, Companhia das Letras, 

2017, pp. 108 e 109. 
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Ou algo pior? O pensamento progressista dominante não conhece a palavra “regressão”. Ela 

está ausente do seu léxico.  

O tom geral da análise a que procede o historiador é o dos críticos moderados do 

leninismo, do início do “degelo”.63 A questão tem, aliás, dois aspectos: primeiro, que 

diagnóstico se deve fazer da insurreição bolchevista de 1917? E, depois, qual o balanço a fazer 

do conjunto da experiência russa e comunista em geral? A resposta de Reis à primeira pergunta 

é: houve revolução mas ela continha, em suas “dobras”, “entrelaçamentos” (não determinantes) 

de golpe... A minha resposta é outra: houve golpe sobre o fundo de uma revolução (como 

escreve Werth), ou, houve golpe na esteira de uma revolução. Parece sutil, mas essas últimas 

formulações são muito diferentes das do autor, e, principalmente têm outras implicações 

politicas. Porém creio que, para além dessas fórmulas, a melhor formulação seria a que mobiliza 

a diferença dialética entre pressuposição e posição (não em sentido lógico usual; no interior da 

dialética, a diferença remete, respectivamente, a algo como uma realidade “fraca” e uma 

realidade “forte”). Eu diria: em outubro, houve revolução pressuposta e golpe posto. Essas 

categorias dialéticas dão plenamente conta da complexidade real e lógica do que aconteceu. 

(Depois de girar bastante, buscando uma formulação rigorosa do evento, dei-me conta de que 

ela residia precisamente na distinção dialética entre o pressuposto e o posto, da qual me ocupei 

muitas vezes – observe-se que o pressuposto é algo como uma auréola sombria envolvendo o 

posto –, e que está no centro da lógica dialética, bem interpretada). 

Até aqui, no que se refere aos acontecimentos de outubro de 1917. E para o futuro? O 

diagnóstico histórico que faz o autor, no tópico sobre “golpe ou revolução” e nas páginas finais 

do livro, parece-me ser o de um balanço globalmente positivo. No final, ele indica dois 

argumentos, sem dúvida, como possíveis instrumentos de legitimação: a ajuda que o campo 

                                                           
63 Não posso analisar aqui, em detalhe, o que vale a ideia de “desbolchevizar“ ou “desleninizar“ o 

movimento de Outubro, ideia que D.A. Reis defende na entrevista ao Globo, a que me referi, e que se 

pode reconhecer também como “fundo“ do seu livro. Essa ideia representa uma tentativa de retomar a 

leitura do processo que propõe o historiador russo B. Kolonitskii, também presente à discussão. 

Kolonittskii quer por em dúvida a importância do papel – para mim, essencialmente negativo, bem 

entendido, por que vai no sentido da inflexão burocrática-autoritária, mas papel de qualquer modo 

efetivo, para melhor ou para pior – que teve Lênin no processo que leva à tomada do poder pelos 

bolcheviques. A denegação é duvidosa, e ela vai na contramão do que afirma um grande número de 

bons historiadores (e não só gente pertencente “aos extremos“, como pretende Kolonitskii). Nesse 

sentido, deve-se dizer que a tese defendida por D.A. Reis de que o golpe, embora existente, não foi 

“determinante“ (!) (ver a entrevista ao Globo) é absolutamente insustentável. – O resultado dessa 

pretensa “desleninilação“ ou “desbolchevização“ de Outubro - o leitor deve ter-se dado conta – é 

paradoxalmente o de inocentar em essência o bolchevismo, e assumir, não sem uma critica adjetiva, é 

verdade, o legado dele. 
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“soviético” teria prestado ao movimento de descolonização; e os efeitos supostamente benéficos 

do impacto produzido, junto aos governos ocidentais pela chamada experiência “soviética”. Em 

mais de uma ocasião (inclusive naquela que evoquei acima) eu mesmo indiquei – como 

advogado do diabo – esses dois argumentos e mais um terceiro, como justificativas históricas 

possíveis do “comunismo de caserna”. No desenvolvimento final desse texto, vou me ocupar de 

novo – e agora desenvolvendo a crítica – dos três argumentos. Por ora, acrescento duas ordens 

de observações a respeito do livro de Daniel A. Reis. Uma, de caráter mais empírico é a de que, 

se o resumo que o autor oferece da Rússia dos vinte e poucos primeiros anos do século passado, 

e em particular dos processos revolucionários, é relativamente rico, há, nele, algumas omissões 

de certa gravidade. Dessas omissões, uma se situa na descrição que ele faz da primeira sessão do 

IIº Congresso dos Sovietes, episódio em cuja significação não é necessário insistir. Ao narrar 

esse episódio, Daniel Aarão Reis omite a famosa resposta que Trotski deu à segunda 

intervenção de Martov, na qual ele envia ao “lixo da história” tanto os moderados 

mencheviques e sociais-revolucionários que haviam se retirado do congresso, como o 

internacionalista Martov, que não havia abandonado a sessão.64 E, como vimos, essa reação 

de Trotski não foi uma tirada de interesse meramente retórico, foi, pelo contrário, um ato de 

grande significação, do qual, se poderia dizer – já que o autor gosta da fórmula – que ele decidiu 

o curso da história do mundo. Lembremos também o que segue, a exclamação premonitória de 

Martov, ao deixar a sessão – adianto que o seu interlocutor era um jovem operário bolchevique, 

                                                           
64 Houve duas intervenções de Martov, uma antes e outra depois da saída da direita menchevique e 

social-revolucionária. Daniel Aarão Reis confunde as duas (“encaixa” uma na outra), o que em si mesmo 

não teria muita importância, se esse imbróglio não ajudasse a ocultar o momento decisivo desse 

episódio: a intervenção de Trotski, em resposta a Martov. Assim, escreve Reis: “Julius Martov, 

representante dos mencheviques internacionalistas (...) propôs uma comissão interpartidária para 

negociar um novo governo, formado por todos os partidos socialistas, fórmula de consenso para ‘evitar 

a guerra civil“. (Se a referência à guerra civil é da primeira intervenção [ou pelo menos já está na 

primeira intervenção] anterior à saída dos moderados, a proposta de comissão se refere à segunda, 

posterior à saída deles). O texto continua: “A proposta [da formação de uma comissão, RF] foi aprovada 

por unanimidade“. Não. O que obteve unanimidade (por aclamação) foi a primeira moção, que apenas 

pedia um governo plural. Segue o texto: “Entretanto, a ideia de suspender os trabalhos até que a 

comissão chegasse a bons resultados não prosperou, o que levou Martov e os mencheviques 

internacionalistas a se retirarem também do Congresso“64. Agora, o autor retoma a segunda 

intervenção. Esta de fato “não prosperou“, mas não prosperou porque foi “afogada“ pela intervenção 

de Trotski. Ora, sobre esta última – sem dúvida, o momento crucial do episódio – D. A. Reis não diz uma 

palavra. 
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Ivan Akulov, que desapareceria nos grandes expurgos stalinistas dos anos 1930 65 –: “um dia 

vocês se darão conta do crime de que estão participando”.  

Outra omissão do livro de Daniel A. Reis se refere à Assembleia Constituinte. Assim, 

lê-se a propósito do que ocorreu depois da dispersão da Assembleia Constituinte: “A maioria 

dos constituintes, evidentemente, protestou, no entanto não houve força para organizar nenhum 

movimento social expressivo a favor da sua manutenção”.66 Sem dúvida, imediatamente depois 

da dissolução da Assembleia não houve reação expressiva. O problema é que houve antes. E o 

autor não fala disso (talvez não a considere expressiva). Houve, aliás não uma mas duas 

manifestações – há dúvidas sobre o número exato de participantes, em todo caso, algumas 

dezenas de milhares –; e o que é mais importante, a segunda delas foi recebida a bala pelo 

poder “soviético”, do que resultaram 21 mortos, segundo uma declaração oficial (Sverdlov). 

Daniel Aarão Reis também não se refere, ou muito pouco, à repressão contra os sovietes, e às 

fraudes e mutretas na preparação dos congressos (ele deve saber disso, entretanto, enquanto 

leitor de Alexandre Rabinowitch, historiador que, diga-se de passagem, faz menos “história 

social” do que “história sociopolítica” – o que é um pouco diferente – e que, bem lido, aparece 

como muito mais crítico do leninismo do que supõem os neoleninistas 67).  

Para completar esse ponto, no livro de D.A. Reis não há referência ao muito importante 

movimento da Assembleia Extraordinária de Representantes das Fábricas de Usinas de 

Petrogrado (1918) (conforme os autores, também chamada pelo acrônimo inglês de EAD, ou 

como “assembleia de plenipotenciários”) – no entender do historiador Orlando Figes, “de longe, 

a ameaça mais importante que os bolcheviques sofreram por parte da classe operária”.68. Como 

escrevi acima, esse movimento criava um novo órgão de representação operária, numa situação 

em que os sovietes já haviam sido mais ou menos neutralizados pelo poder. Observe-se que as 

três omissões se referem ao período que vai do golpe de outubro ao momento que representa, 

propriamente, o início da guerra civil. Isso é sintomático. A análise desse período é o calcanhar 

de Aquiles do livro de D.A. Reis. Como para ele, o mediador da inflexão burocrática e 

totalitária é a guerra civil, tudo o que aconteceu antes dela há de ser mais ou menos 

                                                           
65 Ver Israel Getzler, Martov, a political biographu of a russian social democrat, Melbourne, Cambridgne 

University Press, Melbourne University Press 1967, p. 163.  

66 Daniel Aarão Reis, A Revolução que mudou o mundo, Rússia, 1917, op. cit., p. 117. 

67 Ver as obras, muito importantes, de Alexandre Rabinowitch, em particular, The Bolcheviks Come to 

Power: The Revoution of 1917 in Petrograd, New York, Norton, 1976. 

68 Orlando Figes, A People‘s Tragedy, the russian revolution 1891-1924, Londres, Pimlico, 1996, p. 624. 
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escamoteado. Werth observa, a contrário, que até junho de 18, já tinha havido mais de mil 

execuções. E a máquina repressiva estava montada, tendo no seu centro a política política. 

Detalhes? De detalhe em detalhe, o quadro global se modifica.  

Mas, além dos problemas da narrativa, há uma passagem que mostra insuficiências na 

perspectiva global. O historiador escreve, nas considerações finais (numa passagem que, é 

verdade, tem tonalidade crítica):  

 

Ao longo do século XIX, as propostas socialistas (...) combinavam-se 

com os princípios democráticos. Nem todos os democratas eram 

socialistas, mas todos os socialistas eram democratas. O socialismo 

era considerado por seus adeptos o regime que iria aprofundar 

necessariamente os valores democráticos num nível que o capitalismo 

era incapaz de empreender.69 

 

Será? Em todos os casos? É verdade que havia muitos democratas na esquerda, e que o 

nome genérico dela era mesmo “democracia”. Mas, e a vertente mais fanática do anarquismo, 

como também uma parte do movimento populista russo (pense-se em alguns autores e ativistas 

que Lênin apreciava)? O próprio Marx – sem confundir marxismo e leninismo – não era 

propriamente um democrata, e, mesmo se se discute sobre o real conteúdo da sua “ditadura do 

proletariado”, o seu projeto se aproximava sim da suspensão pelo menos provisória dos direitos 

democráticos (na realidade, nos autores e homens políticos que defendiam tal tipo de projeto, 

tratava-se de suspensão provisória, e, além disso, atingindo somente as ex-classes dominantes; 

mas esse “provisório” – como já se sabia no século XIX – “poderia” virar definitivo, e a 

restrição do seu âmbito vir a ser levantada). Como o autor parece datar a deriva antidemocrática 

do segundo semestre de 1918 e do início dos anos 1920, seria preciso lembrar o ethos de Que 

Fazer? e de Um passo à frente dois atrás, os dois panfletos que Lênin publica no início do 

século XX. A democracia não é certamente a sua “xícara de chá”. Há aí um problema 

fundamental. De qualquer forma, não creio que o livro de Daniel A. Reis seja uma pedra no 

sapato de leninistas e trotskistas. Eles aceitarão certamente a revelação dos “entrelaçamentos” e 

das “derivas autoritárias” do movimento. Com esse tipo de crítica – que avança até certo ponto, 

não nego, mas só até certo ponto – eles perdem os anéis, mas salvam os dedos. Uma salvação 

que, nas condições atuais, é certamente um mau negócio para o movimento socialista.  

                                                           
69 Daniel Aarão Reis, A Revolução que mudou o mundo, Rússia, 1917, op. cit., p. 190. 
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VII. Conclusão: a tragédia de outubro  

 

1. A chamada Revolução Russa de outubro de 1917 foi, na realidade, um golpe de 

Estado, mas “um golpe de Estado que teve como pano de fundo uma vasta revolução 

multiforme e autônoma” (Nicolas Werth). Essa fórmula crítica toma distância tanto em relação à 

tese liberal de que houve simplesmente um golpe, como relativamente à explicação oficial ou 

“marxista” que mobiliza a ideia de revolução proletária. Ou, mais rigorosamente – em 

linguagem dialética – em outubro houve golpe posto e revolução pressuposta. Se é assim, 

estamos diante de um fenômeno histórico um pouco especial, por muito que a “ambiguidade” 

das revoluções não seja um fenômeno novo. Porém. aqui não se trata de uma revolução que não 

realizou plenamente os seus objetivos, nem de uma revolução que foi freada e anulada por uma 

reação “termidoriana”. A chamada revolução russa de 1917 é imediatamente uma estátua de 

Janus, uma imagem com duas faces – mas duas faces que não têm o mesmo peso. Ela não é 

apenas revolução e golpe de Estado, mas revolução com golpe contrarrevolucionário sui generis 

no momento mesmo da revolução. 

Em si mesmo o evento de outubro foi muito pouca coisa, uns 25 ou 30 mil homens 

mobilizados, não mais, para uma população de operários e soldados 25 maior. (Em fevereiro, 

pelo menos a metade da população operária de Petrogrado entra em greve, e pelo menos um 

quarto sai à rua).70 Como assinala Pipes, à sua maneira, pequenos acontecimentos históricos – 

porém, atenção, o “pano de fundo” pressuposto não era pequeno – podem ter consequências 

imensas. Na história não vale o adágio adotado pela filosofia clássica de que deve haver tanta 

realidade na causa como no efeito. Uma pequena causa pode ter efeitos enormes, ainda que se 

deva insistir no fato de que, se a mobilização efetiva em outubro constituiu um pequeno evento, 

o back ground era de outra ordem.  

Não há dúvida de que a tomada do poder pelos bolcheviques veio mudar a face do 

mundo. Contudo, o problema é o de saber o que significou essa mudança. Mudança não é a 

mesma coisa que progresso. Há regressões históricas.   

 

                                                           
70 Ver Hasegawa, op. cit., p. 247, e Figes, op. cit., p 309. Figes escreve que, no dia 25, “mais ou menos 

200.000 operários aderem às manifestações”, o que daria uma porcentagem da ordem de 40 ou 50% 

em relação à população operária total da cidade.  

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

2. Do leninismo, o regime descamba progressivamente ao stalinismo (com muitas 

peripécias, em primeiro lugar o interregno da Nova Política Econômica). De certo modo, passa-

se de Robespierre a Gengis Khan. Não vou entrar nos detalhes desse processo, que comentei 

alhures. Limito-me a dizer que, sem dúvida, há descontinuidades entre leninismo e stalinismo, 

mas há também muitas linhas de continuidade: repressão, campos, ausência de liberdade. E 

Lênin fez a cama de Stálin, nomeando-o para o cargo criado ad hoc de secretário geral, mesmo 

se, no final, parece ter-se arrependido disso... 

Porém, tudo somado, o balanço do leninismo-stalinismo teria sido, apesar dos pesares, 

positivo? Ou, menos do que isto, teria havido um lado positivo no resultado? Seria preciso 

comparar o bolchevismo não com o tzarismo, mas com as alternativas possíveis a ele que se 

gestavam nas forças de oposição ao ancien regime.  

Frequentemente, os adeptos da tese do “balanço positivo” costumam aduzir algumas 

razões, que mereceriam ser discutidas. Essas razões são principalmente três: a ajuda que a 

Rússia leninista-stalinista teria dado à revolução colonial; o papel “intimidador” que teria tido o 

“campo soviético”, isto é o grau de pressão que esse campo implicitamente teria exercido sobre 

os países capitalistas, levando-os a fazer concessões às massas populares; o papel da URSS na 

guerra contra o nazismo. Entramos em discussões de história contrafactual, mas é errado supor 

que, observadas certas exigências, a história contrafactual não possa ter razoável rigor.  

 

a) Sobre o primeiro ponto, seria a considerar o fato de que provavelmente a luta 

colonial, de uma forma ou de outra viria a ser vitoriosa. A acrescentar que, no caso da África 

(mesmo se não no da Ásia), os americanos tinham posições críticas em relação aos velhos 

imperialismos, e não facilitaram, no último período, a política colonial. Também a refletir o lado 

bastante manipulativo que sempre teve a política russa em relação àquelas lutas, como foi o caso 

também em outros contextos. Mais grave do que isso: o peso da política soviética transformava 

movimentos de libertação nacional em projeto de governo burocrático-totalitário. Pense-se no 

exemplo do Vietnã e também no do Camboja.  

b) Quanto à pressão implícita do “comunismo” sobre os governos capitalistas levando-

os a uma maior souplesse diante das reivindicações populares, ela foi real. Mas ela foi 

compensada, amplamente compensada, creio, por tudo o que representou de negativo para o 

movimento socialista a figura de um Estado dito revolucionário e comunista, em que ocorriam 

coisas tão graves como a ausência de liberdade, o terror de Estado, e, o pior de tudo, o 
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genocídio. Sem acreditar que o exemplo negativo do projeto bolchevique explicaria por si só a 

atração que exerceu sobe a classe média o extremismo de direita, é um fato – fato do passado 

mas também dos dias de hoje – que os horrores do poder leninista-stalinista reforçaram aquela 

atração. A acrescentar o lado negativo do impacto que teve o leninismo-stalinismo na luta 

sindical e também na luta política, no ocidente. 

c) Quanto ao papel que teve a URSS na luta contra o nazismo durante a Segunda Guerra 

Mundial, trata-se de um argumento que, à primeira vista, poderia parecer sólido (creio que o 

historiador Eric Hobsbawn o utilizou). De fato, o potencial que ela adquirira com a 

industrialização, mesmo se à custa de grandes sacrifícios, permitiu que enfrentasse com êxito o 

invasor nazista (a vitória do nazismo teria sido, certamente, a pior entre as piores coisas que 

poderiam ocorrer para o mundo). Porém, a questão não se põe exatamente assim. Uma 

industrialização de outro estilo – pelo menos sem terror e sem genocídio – seria possível. E é 

preciso não esquecer o que havia de negativo, mesmo do ponto de vista estritamente econômico, 

nos métodos brutais da industrialização russa dos anos 1930. Um processo menos brutal poderia 

significar maior eficácia e rendimento. Por outro lado, há que considerar que a política de Stálin 

(mais ou menos inseparável do conjunto do seu projeto) quase levou a uma derrota catastrófica 

logo após o ataque – não previsto por ele – da URSS pela Alemanha. A política oportunista de 

alianças sem escrúpulos característica do poder stalinista – além da liquidação brutal, nos 

processos, de alguns dos seus melhores oficiais – revelou-se o contrário de uma tática astuta 

(felizmente, Stálin teve em seguida os chamados “quatro anos de lucidez”, dando, ao contrário 

de Hitler, suficiente autonomia aos seus generais). Mas, insistindo: a conjunção de violência e 

progresso técnico a que assistimos teria sido, tudo somado, preferível a um processo pacífico e 

revolucionariamente democrático ainda que conduzindo a uma sociedade, em alguma medida, 

menos fortemente industrializada? De modo geral, concluindo e reforçando o argumento, eu 

lembraria que não se deve perder de vista o fato que, se tivesse havido na Rússia um governo de 

esquerda revolucionária democrática (era essa a alternativa em outubro de 1917, não a de um 

governo de extrema-direita, como se pretendeu), o destino da Europa e do mundo teria sido 

certamente diferente. Acho até legítimo perguntar – aqui me refiro a algo diferente da simples 

ausência de um mau exemplo – se o modelo internacional de uma Rússia revolucionária com 

sovietes democráticos não teria permitido frear a emergência do nazismo.  

 

3. Assim, feitas as contas, o caminho que tomou o mundo por causa do impacto do 

bolchevismo foi o da intensificação da opressão e também da exploração, com seu cortejo de 
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sofrimentos e injustiças, e o de uma grande desmoralização – queiramos ou não – do socialismo 

e da esquerda em geral; o que vale, cem anos depois, também para países como o Brasil. Mas, 

principalmente, repito, aquele caminho desembocou no genocídio. Somando o massacre russo 

dos anos 1930, e o chinês, do meio do século, o custo em vidas humanas foi mais ou menos de 

40 milhões, vidas de camponeses, principalmente. Deveríamos dizer que tudo isso foi 

“necessário”, senão justificável, pelos motivos apontados? É, certamente, uma aposta demasiado 

arriscada porque fundada em razões de ordem histórica ou contra-histórica, demasiado frágeis. 

Analisadas mais de perto, elas se revelam inaptas a legitimar a tese um pouco monstruosa, 

convenhamos, de que a humanidade teria feito um bom negócio entrando na rota do lenininismo 

e do stalinismo. 

Pensa-se às vezes a insurreição de outubro como o final de um ciclo revolucionário 

(vimos um exemplo dessa leitura) ou o ápice dele, ciclo que teria começado em 1905. Há 

simplificação nesse esquema, pelas razões indicadas: outubro não é “mais” revolução do que 

Fevereiro é “menos”. Porém, se considerarmos não aquilo que realmente se efetivou mas as 

virtualidades ou o “pano de fundo”, haveria alguma justificação para uma leitura dessa ordem. 

Outubro prometia uma revolução social que, em termos de emancipação – é isso o essencial – 

iria muito além da de fevereiro. Mas dado o que ocorreu, a ideia de um ciclo crescente de 

revoluções teria de ser duplicado por um outro ciclo. Como chamá-lo? Ciclo de “involuções”, 

ciclo de regressão?  

Na realidade, existe aí um problema semântico. O termo “revolução” ou révolution (em 

francês ou inglês), pode ser lido, por um lado, como conotando um grande movimento popular 

que iria no sentido da emancipação; mas ele comporta também uma outra conotação, esta não 

“axiológica”: “revolução” como bouleversement, como “terremoto” social, sem indicar 

progresso, e podendo mesmo sinalizar o contrário dele. Talvez se pudesse fazer uma tripla 

distinção semântica: guardar uma expressão do tipo “terremoto social” (ou empregar 

eventualmente o francês bouleversement) para a descrição neutra do abalo social; denominar 

“revolução” o bouleversement de sentido emancipador suposto; e nominar o terremoto de 

sentido regressivo suposto, com uma palavra como “involução” (mas necessitaríamos aqui ou 

de uma inflexão semântica desse último termo, ou de um neologismo derivado, para vinculá-lo 

a um evento, como é o caso, em geral, do seu simétrico positivo). 

Se, de fato, segundo as suas virtualidades teria havido um crescendo das revoluções 

emancipadoras, houve ao mesmo tempo um crescendo de um processo de “involução”, o que 

não remete a uma sequência contrarrevolucionário em sentido clássico mas a uma inversão sui 
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generis, no centro do qual está um neojacobinismo. O neojacobinismo (no sentido terrorista e 

autocrático) acompanha como uma sombra o desenvolvimento da ideia revolucionária, do 

século XVIII ao XX, mesmo se esse acompanhamento não tenha sido contínuo. O bolchevismo, 

em sua forma leninista, representa precisamente o relançar desse projeto “involutivo”, a 

revolução como igualitarismo autocrático, projeto que instaura, no plano da história global, algo 

como uma história pendular. Ganha-se aparentemente em igualdade, e perde-se em liberdade. 

Constitui-se assim, uma espécie de história pendular, que é, na realidade, uma modalidade de 

uma história cíclica: sai-se de uma forma de exploração/ opressão para voltar a ela, sob uma 

outra forma. É portanto inútil insistir sobre as conquistas imediatas de outubro: controle 

operário, revolução emancipatória no campo etc, como fazem alguns. Elas seriam revertidas em 

poucos meses, senão em algumas semanas. Ou antes, e mais rigorosamente: o lado negante não 

desaparecerá (isto é, a liquidação do ancien régime não será “revogada”); mas o que se 

introduziu no lugar do que se negou não foi uma sociedade emancipada, mas uma nova 

formação social correspondente a um outro tipo de exploração e opressão. O outubro russo 

deve ser visto como a confluência do ciclo da revolução com o ciclo da regressão neojacobina. 

Mas é essa última que domina, é ela que está posta. Já no curto prazo. E a fortiori no longo. 

  

  

setembro/ dezembro de 2017. 

     

Materiais 

Assim, escreve Reis: “Julius Martov, representante dos mencheviques internacionalistas 

(...) propôs uma comissão interpartidária para negociar um novo governo, formado por todos os 

partidos socialistas, fórmula de consenso para evitar a guerra civil”. (Se a referência à guerra 

civil é da primeira intervenção, a proposta de comissão se refere à segunda, posterior à saída dos 

moderados). O texto continua: “A proposta [da formação de uma comissão, RF] foi aprovada 

por unanimidade”. Não. O que obteve unanimidade (por aclamação) foi a primeira moção, que 

apenas pedia um governo plural. Segue o texto: “Entretanto, a ideia de suspender os trabalhos 

até que a comissão chegasse a bons resultados não prosperou, o que levou Martov e os 

mencheviques internacionalistas a se retirarem também do Congresso”.71 Agora, o autor retoma 

                                                           
71 Daniel Aarão Reis, A Revolução que mudou o mundo, Rússia, 1917, op. cit., p. 103. 
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a segunda intervenção. Esta de fato “não prosperou”, mas não prosperou porque foi “afogada” 

pela intervenção de Trotski. Ora, sobre esta última, que remete ao “lixo da história” tanto as 

frações direitistas, que saíram do Congresso, como o internacionalista Martov, que não havia 

saído. D. A. Reis não diz nada. 
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Tatiana ROQUE 

 

Subjetividades no ponto cego da 

esquerda: crise do trabalho e do bem-

estar 
 

Há uma dificuldade, no campo da esquerda, em enxergar as dinâmicas que envolvem 

as subjetividades e os diferentes processos de subjetivação que estão em jogo no capitalismo 

atual. Essa limitação, que tem atrapalhado a necessária reinvenção do campo, remete a um 

problema de fundo: definir a categoria de trabalho sem levar em conta as transformações das 

últimas décadas. Essa cegueira também tem consequências no pacto que estabelece o Estado 

de bem-estar social.  

Salta aos olhos, nos dias de hoje, o papel adquirido pela figura do empreendedor, que 

vai de par com certo esgotamento do poder de resistência do trabalhador. O 

empreendedorismo mobiliza o campo do trabalho em todas as camadas sociais, desde os 

empresários das grandes corporações até pequenos comerciantes, motoristas de Uber e 

trabalhadoras do setor de serviços. Diante dessa abrangência, é difícil não concluir pela 

insuficiência da figura do trabalhador, ao menos como pensada nos moldes clássicos do 

trabalho na fábrica. Imprecisões em nosso modo de conceber o trabalho na 

contemporaneidade acaba tendo consequências sobre a análise do avanço recente do 

neoliberalismo sobre as instituições do Estado de bem-estar social. Isso explica, em parte, 

porque a defesa dos direitos sociais não tem mobilizado a população contra o desmonte – em 

curso – do pouco que tínhamos desde 1988. Em sua relação com o trabalho, o Estado de bem-

estar social sustenta-se na divisão entre as esferas da produção e da reprodução social dos 
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meios de produção e da força de trabalho, divisão que parece se diluir no mundo 

contemporâneo. 

Veio das feministas uma das primeiras iniciativas de apontar como, na análise 

marxiana, a caracterização do trabalho – feita pela teoria do valor – deixou de lado a 

singularidade de uma gama de tarefas executadas por mulheres, como o trabalho doméstico. 

Ao não considerar a reprodução da força de trabalho como trabalho, ou seja, como passível de 

remuneração, a categoria de trabalho excluía todo um campo de atividades que foram 

naturalizadas como afeto, cuidado ou amor. Daí os questionamentos dos anos 1970, 

capitaneados por movimentos como o de salários para o trabalho doméstico, que sugeriam 

uma inflexão na definição de trabalho. Mais recentemente, o debate sobre reprodução social 

tem se ampliado, incluindo atividades muito variadas do âmbito dos cuidados, que adquirem 

importância social cada vez maior e exigem uma reconfiguração da própria concepção de 

trabalho – incluindo, fundamentalmente, o setor de serviços. Ora, quando as atividades 

realizadas na esfera da reprodução adquirem o mesmo estatuto daquelas realizadas na esfera 

da produção (ou seja, tornam-se trabalho), como manter a divisão fundante do Estado de 

bem-estar social? A dificuldade dos discursos de esquerda em incorporar de modo satisfatório 

as pautas de raça e gênero indicam um descompasso associado a esse problema. Não se trata 

de conciliar “raça” e “gênero” com a noção de “classe”. Uma saída possível para o que tem 

afligido grande parte da esquerda pode estar em uma atenção renovada ao papel das 

subjetividades dentro do modo de produção neoliberal. Talvez as lutas das ditas “minorias” – 

que são estranhas à esquerda – mobilizem pautas em sintonia com o lugar que mulheres, 

indígenas, negras e negros ocupam hoje diante dos modos de valorização do capital. 

Temos inúmeras evidências de que é urgente repensar a figura do trabalhador. Definir 

o neoliberalismo como sistema econômico não é suficiente, pois essa redução deixa de fora as 

múltiplas práticas que constituem seu modo de governo – dispositivos que atravessam as 

relações sociais, o Estado e as subjetividades. O governo neoliberal constitui-se por modos de 

ser e de pensar, modos de instituir relações específicas entre governantes e governados que 

não se esgotam no comando ou no poder soberano. Assim, refletir sobre os processos de 

subjetivação, indicando aqueles que estão em jogo nas reconfigurações do trabalho, parece 

ser um desafio incontornável em qualquer projeto que pretenda destituir a governança 

neoliberal.  
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Faremos uma releitura da teoria marxiana do valor, incluindo o poder disciplinar e as 

técnicas biopolíticas descritas por Foucault. Claro que o capital produz os sujeitos de que 

precisa para se reproduzir, mas essa constatação pura e simples nos deixaria ainda mais 

pessimistas. O trabalho vivo e a as subjetividades são produtivos e, por isso, são imanentes ao 

capital, e não apenas um de seus efeitos. Mostrar como o neoliberalismo expande a 

valorização capitalista a todas as esferas da vida é um modo de reposicionar as lutas. Mais do 

que isso: é um modo de enxergar lutas de novos tipos ali onde já estão em curso, muitas vezes 

invisíveis ao enquadre interpretativo da esquerda. A esquerda precisa de novos rumos, 

capazes de convocar aqueles que se sentem desmotivados e incrédulos. O governo neoliberal 

constitui-se a partir de modos de vida e processos de subjetivação que lidam diretamente com 

afetos e desejos. Que afetos, desejos ou perspectivas de emancipação acompanham os 

projetos da esquerda? Que modos de vida, para além do trabalho na fábrica, podem ainda 

mobilizar corações e mentes? Sem enfrentar essas questões conceituais, a esquerda 

continuará perdendo a disputa, seja na sociedade ou no próprio exercício de governo. 

 

Empreendedor x trabalhador 

 

No neoliberalismo, o bom funcionamento do mercado deve ser produzido por uma 

política geral de intervenção na sociedade, que afeta desde a ação dos governantes até a 

conduta dos governados. Como propõe Foucault, com a noção de biopolítica, governar 

significa organizar, facilitar e estimular a concorrência nos mais diversos âmbitos da vida social. 

A noção de “racionalidade” é usada precisamente para evitar a confusão dessa técnica de 

governo com qualquer tipo de poder centralizado ou de doutrina – “nem repressão, nem 

ideologia”. No final dos anos 1970, quando o projeto neoliberal ainda estava em gestação, 

Foucault já identificava o surgimento de uma nova racionalidade, distinta do liberalismo.72 

Autores como Hayek, analisados no Nascimento da biopolítica, partem da constatação de que 

o liberalismo teria deixado a dimensão da utopia como exclusividade do socialismo, o que seria 

responsável pelo vigor histórico dos movimentos socialistas. Era preciso, portanto, criar 

utopias que permitissem fundar um neoliberalismo como técnica efetiva de governar, o que 

                                                           
72 Aulas de 14, 21 e 28 de março de 1979 em (Foucault, 2008b). 
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devia incluir a imaginação e os modos de vida. Começou a ser gestada, a partir daí, uma 

racionalidade política envolvendo um tipo preciso de organização social, um modelo de Estado 

e mecanismos eficazes de produção de subjetividade. Todos esses ingredientes precisam ser 

incluídos em práticas de governança que se traduzam, nos termos de Foucault, como uma 

razão política normativa, capaz de abarcar muitos campos para além daqueles ligados ao 

mercado.  

Um exemplo paradigmático é a teoria do capital humano, que representa o avanço da 

análise econômica sobre um domínio antes inexplorado em seu conteúdo: o trabalho. A 

economia política clássica neutralizou a natureza específica do trabalho ao rebatê-lo sobre o 

fator tempo. Essa interpretação quantitativa, atribuída por Foucault a Ricardo, reduz o 

trabalho a um fator de produção. A teoria do capital humano propõe uma nova interpretação 

do trabalho, pois pretende analisar o modo como os indivíduos alocam seus recursos raros 

para certos fins, e não para outros. Ou seja, a economia passa a ser vista como ciência do 

comportamento humano e de sua racionalidade interna, um investimento sobre a 

programação estratégica dos indivíduos. O trabalho, nesse contexto, faz parte de uma 

estratégia, pois se baseia em um cálculo; o trabalhador passa a ser um sujeito ativo, e não 

apenas parte de uma engrenagem, como na economia clássica. Os fatores físicos, psicológicos, 

afetivos que tornam alguém capaz de obter uma renda de seu trabalho são, nessa nova 

episteme, um capital, uma vez que podem se constituir em fonte de obtenção de renda. Cada 

trabalhador aparece, assim, para si mesmo e para a sociedade, como uma empresa – surge o 

empresário de si. Cada um é seu próprio capital, seu próprio meio de produção, sua própria 

fonte de renda. Por isso, o capital humano recorre frequentemente ao investimento em si 

mesmo: aprendizagem profissional, formação continuada e mesmo atenção aos filhos tornam-

se fatores de produção. 

Em que tipo de sociedade vivem essas inúmeras empresas individuais entrelaçadas? 

Em um mundo assim reconfigurado, os modelos econômicos tornam-se modelos de relações 

sociais e modos de existência em sociedade inevitavelmente atrelados à concorrência. É a 

racionalidade econômica que funda a estratégia de comportamento de cada um. Assim, o 

mundo econômico torna-se opaco e não totalizável, pois passa a ser constituído por pontos de 

vista cujos funcionamentos convergem – aparentemente, de modo espontâneo – para uma 

lógica econômica que ninguém sabe bem como funciona, pois se coloca como inalcançável.  
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Estamos plenamente imersos em um mundo de empreendedores, sejam eles mais ou 

menos bem-sucedidos. O empreendedorismo é um modo de gestão social que mobiliza desde 

os empresários propriamente ditos até o setor de serviços e a economia informal, ou seja, é 

um modo de vida que diz respeito à maior parte dos trabalhadores hoje em dia. Jessé Souza 

(2010), ao traçar os perfis do novo “batalhador brasileiro”, inclui o batalhador do microcrédito, 

a empreendedora que vende doces e quitutes, as redes informais, o feirante, a família 

ampliada e a igreja neopentecostal. Boa parte dos antigos assalariados, moradores de 

periferias, dedica-se atualmente a um pequeno negócio, como lanchonete, costura, salão de 

cabeleireiro ou oficina mecânica. Quem ainda não tem seu próprio negócio, gostaria de ter e a 

maior parte dessa população atribui qualquer melhoria de vida ao seu esforço pessoal.73 Não 

à toa, a subjetivação empreendedora mobiliza corações e mentes, seja nas grandes 

corporações ou nas igrejas neopentecostais. 

A ética da empresa – a partir da qual as pessoas se autogovernam no neoliberalismo – 

não envolve somente a competição, ela exalta a autoestima, o pensamento positivo, a luta 

pelo sucesso, as habilidades pessoais, o vigor e a flexibilidade. Isso engloba diversas dimensões 

da vida, desde o casamento, os filhos e os amigos até as igrejas, os clubes e as corporações, 

todas as relações interpessoais participam do networking necessário ao sucesso dos negócios.  

Mas a conta não tarda a chegar. O self empreendedor sobrecarrega o indivíduo, que 

também deve ser responsável por todos os riscos, assumindo a culpa quando não consegue 

garantir o básico para si e seus próximos. O endividamento crescente contribui para a 

culpabilização, gerando necessariamente mais insatisfação com os dispositivos de subjetivação 

neoliberal. Os ideais de emancipação, mobilidade e liberdade, prometidos nos anos 1980 e 

1990, anos de glória do projeto neoliberal, foram desmascarados pela multiplicação de sujeitos 

endividados, como aponta Maurizio Lazzarato (2014). Tal constatação motiva esse autor a 

atualizar o diagnóstico foucaultiano mostrando que, hoje, a governamentalidade neoliberal 

não se contenta em incitar, favorecer ou solicitar certas condutas: ela precisa interditar, dirigir 

e comandar. Isso porque a promessa de emancipação pela via da liberdade e da flexibilidade 

do trabalho não consegue mais convencer tão facilmente, sobretudo porque gera insegurança 

e precarização. Um bom exemplo está nas políticas colocadas em prática depois da crise de 

                                                           
73 Ver pesquisa citada em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2016/11/01/Como-a-

substitui%C3%A7%C3%A3o-do-%E2%80%98trabalhador%E2%80%99-pelo-

%E2%80%98empreendedor%E2%80%99-afeta-a-esquerda. 
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2007 na Europa, quando as instituições financeiras e bancárias e as instituições políticas 

transnacionais passaram a definir princípios incontornáveis, que devem ser respeitados 

independentemente de seus efeitos sobre a população: reembolsar os credores, cortar 

despesas sociais, sanear as contas do Estado. Com o declínio da governamentalidade 

neoliberal, o exercício soberano e disciplinar de uma sociedade securitária volta ao primeiro 

plano, instalando governos autoritários que convivem com as formas mais sutis instituídas 

pelo neoliberalismo. 

 Esse endurecimento pode indicar a passagem de um modelo capitalista a outro (de 

um modelo de acumulação a outro), o que gera conflitos intensos, pois estão em jogo 

mudanças das técnicas de governança. Na passagem do fordismo ao capitalismo financeiro, 

aponta também Lazzarato, houve batalhas em diversos níveis: luta pelos salários e garantias 

do trabalho, luta pelo emprego, manutenção do welfare; mas também uma luta no interior das 

instituições capitalistas, onde as elites neoliberais batalharam para impor seus axiomas contra 

as elites keynesianas. O que está em jogo na crise atual? Como a esquerda pode atualizar seu 

projeto para disputar os modos de governança que buscam se impor no neoliberalismo? O 

paradigma do desenvolvimento – que embasa nossos programas de esquerda – é suficiente 

para fornecer as respostas necessárias? 

Com todos os riscos, a figura do empreendedor parece ter grande apelo, mesmo nas 

classes populares. Além das pesquisas citadas, relacionando as mudanças no mundo do 

trabalho e o crescimento das religiões neopentecostais, há outras recentes, indicando fortes 

valores empreendedores nas periferias de São Paulo.74 A cegueira das esquerdas para 

compreender o avanço dessas religiões só confirma sua dificuldade em assimilar as mudanças 

nas esferas da produção e do trabalho. Que tipos subjetivos podem se contrapor ao self 

empreendedor que define a racionalidade neoliberal? A tarefa mais urgente para a construção 

de um novo projeto de esquerda é a construção de modos de vida alternativos à subjetividade 

empreendedora fundada na concorrência. 

A única figura subjetiva invocada sem hesitação nos projetos de esquerda é a do 

trabalhador. Mas será que insistir no emprego e na figura tradicional do trabalhador fornecerá 

o elã subjetivo necessário para que novas pessoas possam aderir aos projetos da esquerda? O 

                                                           
74 Feita pela Fundação Perseu Abramo: http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/Pesquisa-Periferia-

FPA-04042017.pdf 
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trabalhador, subjetividade fundadora do projeto socialista, está em crise, e não somente por 

razões passageiras, mas por causa das transformações profundas por que passou o mundo do 

trabalho. O crescimento do setor de serviços faz com que o trabalhador de hoje se aproxime 

do empreendedor. Além disso, o pacto do bem-estar social, que sustentava o mundo do 

trabalho, está se dissolvendo em escala mundial. Seus termos fundadores dependiam da 

separação entre as esferas da produção e da reprodução da força de trabalho: era preciso 

garantir condições mínimas de existência ao trabalhador para que fosse possível extrair mais-

valor de sua produção na fábrica. Como manter um pacto desse tipo diante das configurações 

atuais do mundo do trabalho? Trabalho que vem sendo expandido para diferentes âmbitos da 

existência, com um papel cada vez mais preponderante de todas as esferas da vida nas 

relações de trabalho, como no setor de serviços, no trabalho dos cuidados e na economia do 

conhecimento. Em todos esses casos, para continuarem produtivas, as pessoas precisam 

realizar um investimento contínuo sobre si mesmas, ou seja, precisam empreender-se. Num 

ambiente social degradado, são os valores reacionários que têm conseguido suplantar a 

fragilização institucional generalizada. A direita estilo-Trump acena com a restauração de 

projetos nacionais autoritários, fundados em discursos que valorizam o trabalho na fábrica, 

cujos modos de subjetivação – centrados no macho-adulto-branco – são velhos conhecidos.  

Nossa crise é de inadequação dos modelos produtivos disponíveis às formas de 

subjetivação que explodem, de modo irreversível, na sociedade contemporânea. Não dá para 

imaginar um novo modelo produtivo sem levar em conta o que desejam essas subjetividades. 

Nesse ponto, coloca-se o desafio da reconstrução das esquerdas. A insistência na figura do 

trabalhador, sem levar em conta as transformações do mundo do trabalho e o papel do setor 

de serviços, da economia informal e do conhecimento, não nos levará muito longe. Precisamos 

analisar como o trabalho vem sendo expandido para diferentes esferas da existência – e 

explorado de novas formas. Para isso, é fundamental dar atenção às dinâmicas de produção de 

subjetividade, dinâmicas que sempre foram fundamentais para a exploração capitalista, mas 

que passaram a ter um papel distinto – e mais central – no neoliberalismo. 

 

Biopolítica como adjunção à teoria do valor 
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A noção de biopolítica oferece um modo de interpretar e atualizar as categorias de 

valor e mais-valor propostas por Marx. Pensar como o indivíduo se sujeita à forma valor, pela 

via escolhida por Foucault, é conferir ao capitalismo uma influência sobre os indivíduos ainda 

mais irresistível do que a sugerida pela noção de ideologia. Quando associada à fase 

neoliberal, a ação biopolítica torna-se clara, dada a especificidade dos modos de produção 

dominantes. Mas Foucault já compreendia, em termos próximos, a relação capital/trabalho 

contida na apresentação, feita por Marx, das técnicas de poder em funcionamento nas oficinas 

e nas fábricas – técnicas disciplinares que possibilitam a extração de mais-valor e que são 

submetidas a políticas exercidas sobre a população. 

A teoria do valor busca entender como o capitalista consegue obter mais-trabalho do 

que aquele pelo qual ele paga e que se mede por um salário equivalente à necessidade de 

subsistência do trabalhador. É possível obter mais-valor absoluto fazendo com que o 

trabalhador trabalhe mais horas, mas isso tem um limite. Logo, o mais-valor relativo torna-se 

essencial e pensar sua extração depende de um conceito original introduzido por Marx: a força 

de trabalho. Passa a ser possível, assim, traçar uma diferença entre o trabalho realizado e a 

potencialidade do trabalho (a capacidade de trabalhar, dada pela força de trabalho). O segredo 

da extração do mais-valor, ou seja, da forma especificamente capitalista de exploração, está na 

apropriação da força de trabalho. 

Apesar de descrita inicialmente como um modo de baratear as mercadorias 

necessárias à subsistência – a fim de aumentar a proporção do mais-trabalho em relação ao 

trabalho necessário –, a extração de mais-valor (apresentada por Marx na seção IV do Livro I 

de O capital) requer meios mais eficientes: cooperação, divisão manufatureira ou fabril e 

intensificação do trabalho. Para aumentar a produtividade do trabalho, o capitalista precisa 

“revolucionar as condições técnicas e sociais do processo de trabalho” (Marx, 2013, p. 390). Os 

capítulos que compõem essa seção são essenciais na leitura de Foucault, que destaca como as 

diferentes formas de dominação e de sujeição funcionam localmente no ambiente de trabalho, 

constituindo formas locais de poder, com técnicas adequadas. Esse é um dos indícios da 

necessidade de se investigar os poderes localizados em especificidades históricas e 

geográficas, ao invés de focar a análise política sobre o poder soberano. Citando as seções IV, 
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V e VI (que compõem o segundo tomo da edição francesa75) de O capital, Foucault afirma ter 

sido Marx um dos primeiros a mostrar como a partir da existência de pequenas regiões de 

poder – a propriedade, a escravidão, a oficina, a fábrica e o exército – formaram-se grandes 

aparelhos de Estado que, na prática, são secundários em relação aos poderes locais. 

Justamente nesse ponto, citando Marx, Foucault sublinha que esses poderes não têm a função 

de proibir ou de impedir, e sim de produzir eficiências e aptidões. “Podemos encontrar 

facilmente entre as linhas do livro II do Capital [correspondente de fato às seções IV, V e VI do 

Livro I] uma análise, ou ao menos o esboço de uma análise, que seria uma história da 

tecnologia de poder tal qual se exercia nas oficinas e nas fábricas”.76 Quando as pequenas 

oficinas dão lugar a fábricas com muitos operários, é preciso instituir uma divisão do trabalho e 

forjar técnicas que permitam coordenar os gestos e constituir uma disciplina. Foucault mostra, 

ainda, que a descoberta da população é um investimento sobre esse corpo moldável, nicho 

tecnológico de procedimentos políticos. É aí que entra a noção de biopolítica.  

Nosso objetivo é recuperar a inspiração marxiana da redefinição do poder proposta 

por Foucault. Desenvolvemos sugestões dadas por Pierre Macherey, para quem esse novo 

estatuto do poder resolve a aparente impossibilidade de acordo entre as noções de liberdade 

e necessidade – caras à análise de Marx, mas, em princípio, contraditórias: “necessidade na 

liberdade: essa é a grande invenção do capitalismo. E, de fato, isso teve que ser inventado e 

procedimentos apropriados precisaram ser encontrados para colocar essa ideia em prática” 

(Macherey, 2012). Foucault investiga como técnicas de poder atuaram para otimizar as forças 

sem que elas se tornassem, por isso, mais difíceis de governar. Introduzem-se, desse modo, 

procedimentos que podem ser pensados como uma economia das forças. Como Macherey 

observa, Foucault aponta que é essa economia das forças que permite explicar como a noção 

de força de trabalho torna realmente possível a extração de mais-valor relativo. Isso porque, 

quando o trabalhador cede sua força de trabalho em troca de um salário (durante um tempo e 

num local específico), ele deve ser livre para fazê-lo. Mesmo livre, é preciso que ele seja levado 

a fazê-lo. Só assim o trabalhador, possuidor de sua força de trabalho, é levado a trabalhar em 

condições que não são produto da sua vontade.  

                                                           
75 Essa indicação é dada por Pierre Macherey no texto que citamos em seguida, ele remete à 

publicação do Livro I em três tomos pela editora Éditions Sociales. 

76 “As malhas do poder”, Barbárie, 4, 1981, pp. 23-27 e Barbárie, 5, 1982, pp. 34-42. Tradução de “Les 

mailles du pouvoir”, conferência feita por Foucault na Universidade Federal da Bahia em 1976.  

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

O campo do trabalho é aquele em que o capitalista organiza a produção a fim de 

aumentar a extração de mais-valor relativo, ou seja, a fim de aumentar a produtividade da 

força de trabalho por meio das técnicas normativas de assujeitamento, como as descritas por 

Foucault. Técnicas como as do taylorismo fazem com que o trabalhador não apenas venda sua 

força de trabalho, mas seja posto a trabalhar em condições que garantam sua produtividade. 

Essas condições incidem sobre o corpo do trabalhador – sobre suas capacidades, suas 

habilidades e sua formatação – e não são plenamente visíveis no momento do contrato. O 

poder não pode aparecer como relação a uma autoridade imposta, de forma repressiva ou 

negativa, sob o risco de gerar revolta e resistência (análogas às lutas, descritas por Marx, pela 

redução da jornada de trabalho, mas que se voltariam também contra a extração do mais-

valor relativo). Por isso, foi preciso instalar técnicas de organização da produção (a fim de 

aumentar a produtividade do trabalho), sem que isso aparecesse como um comando. Um 

poder normativo, ou disciplinar, aparece aqui como um poder que não vem de fora, que não é 

imposto.  

Um pouco mais tarde, Foucault expande a redefinição do poder, em relação com sua 

teoria do sujeito (como fica claro em “O sujeito e o poder”). Ele insiste sobre a condição 

essencial de que o poder possa ser definido levando em conta sujeitos livres, capazes de várias 

condutas, reações ou comportamentos, sujeitos que têm um campo de possibilidades diante 

de si. Daí a caracterização do poder como conjunto de ações sobre ações possíveis, 

constituindo um campo de possibilidades no qual o comportamento dos sujeitos se inscreve. 

Quanto ao poder, “ele incita, ele induz, ele desvia, ele facilita ou torna mais difícil, ele amplia 

ou ele limita, ele torna mais ou menos provável; no limite, ele obriga ou impede 

absolutamente; mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou sobre sujeitos agentes, e isso 

enquanto eles agem ou são suscetíveis de agir” (Foucault, 2014, p. 133).  

A biopolítica tem a ver com esse modo pelo qual o poder antecipa ações possíveis e 

estrutura um campo de ações, modo pelo qual funda-se uma segunda natureza diretamente 

sobre o corpo (pois produzida de modo não consciente), sem que nada lhe seja imposto – uma 

natureza contraída por tentativas e erros. Nada disso se processa no domínio da ideologia. 

Experimenta-se um tipo específico de subjetivação que não depende de comandos, de 

palavras, nem de ideias, e sim dos diferentes modos de se incluir os indivíduos em 

multiplicidades sociais. Na obra de Foucault, essa teoria começa a ser apresentada nos cursos 
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de 1977/1978 (Foucault, 2008a) em que as multiplicidades sociais são compreendidas como 

um domínio de intervenção. Não se trata mais de um meio social povoado por indivíduos 

capazes de ações voluntárias, como no caso da soberania. Ao invés de corpos capazes de 

desempenhos, que eram objetos das técnicas disciplinares, vai-se procurar atingir uma 

população, que assume um papel primordial. A ideia de população aponta para uma 

multiplicidade de indivíduos que só existem biologicamente ligados. Assiste-se à “irrupção do 

problema da ‘naturalidade’ da espécie humana dentro de um meio artificial” (Foucault, 2008a, 

pp. 28-29). Essa “naturalidade” da população faz com que ela seja percebida não a partir da 

noção jurídico-política de sujeito, mas como objeto técnico-político de um modo de governo e 

a artificialidade em questão remete às relações de poder. 

Interessam-nos, nessa passagem, dois aspectos: o modo como a subjetividade deixa de 

estar associada a um sujeito individual autônomo e o fato de que os processos de 

subjetivação, trazidos para frente da cena, não se passam no domínio da ideologia. A 

biopolítica pode ser entendida como fator diretamente econômico, pois se traduz em 

mecanismos que possibilitam a extração de mais-valor, logo, que determinam o valor.77  Marx 

designa como uma segunda descoberta o fato de que, antes de qualquer análise sobre a renda 

do capital (lucro ou juros), é preciso situar a origem dessa renda na transformação do mais-

trabalho em mais-valor. O mais-trabalho é incorporado ao capital na forma de força de 

trabalho de indivíduos homogêneos e intercambiáveis, produzidos por técnicas biopolíticas. 

Uma observação-chave na leitura feita por Étienne Balibar (2011/2012) sobre a teoria do valor 

em Marx é que o mais-valor comanda a inteligibilidade do valor, e não o inverso. Mesmo que o 

processo em que a força de trabalho é vendida ao capitalista esteja mascarado sob a aparência 

de uma relação contratual (entre um indivíduo trabalhador e um indivíduo capitalista), é o 

mais-trabalho que, ao gerar mais-valor, comanda a valorização das mercadorias.78 A política, 

                                                           
77 Na verdade, é a economia que irá se fundar como técnica de governo. Foucault mostra como a 

palavra “economia” designa, originalmente, o governo da casa para o bem da família (por exemplo, em 

Rousseau) e a questão essencial do governo será a introdução da economia na prática política: 

“Governar um estado será portanto aplicar a economia, uma economia no nível de todo o Estado, isto é, 

[exercer] em relação aos habitantes, às riquezas, a conduta de todos e de cada um uma forma de 

vigilância, de controle não menos atenta do que a do pai de família sobre a casa e seus bens” (Foucault, 

2008a, pp.126-127). 

78 Balibar afirma que a doutrina implícita de Marx é o inverso da ordem lógica da derivação 

dos conceitos: o mais-valor é a condição do valor, e não o inverso. É o mais-valor determina o 

valor e, como é o mais-trabalho que determina o mais-valor, pode-se concluir que é o mais-

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

como biopolítica, torna-se, diretamente, uma economia. É essa face econômica que tornará o 

conceito de biopolítica ainda mais relevante na análise das transformações do trabalho 

ocorridas a partir da virada neoliberal.  

O poder disciplinar era considerado por Marx na análise da divisão do trabalho e das 

relações de poder na fábrica; Foucault apenas explicita um traço já presente, ainda que não 

tematizado, no texto de Marx. A noção de biopolítica aponta, todavia, para algo novo: não é 

mais possível naturalizar fatores biológicos que atuam na esfera da reprodução. A reprodução 

da força de trabalho e a reprodução política das relações de produção estão ligadas, sem que 

seja possível separar os domínios da economia e da ideologia.  

 

Quando reprodução vira produção: o trabalho sai da fábrica 

 

Nos Resultados do Processo de Produção Imediata (Capítulo 6 Inédito de O Capital), 

Marx fala da “mistificação do capital”, deslocando o problema da produção de valor do 

trabalho vivo para o desenvolvimento de um aspecto característico do modo de produção 

capitalista: a produção de novas relações e estruturas sociais. Marx não investiga apenas como 

o capitalismo produz, mas como ele é produzido a partir de uma relação social específica. O 

funcionamento do capitalismo passa pela produção de capitalistas e trabalhadores, logo, pela 

produção dos modos de vida e das subjetividades necessárias à valorização do capital. Todos 

esses processos remetem ao terreno da reprodução social, que inclui a reprodução dos meios 

de produção, da força de trabalho e das relações sociais de produção – um terreno 

fundamental para a valorização capitalista e distinto do âmbito da produção de mercadorias.  

Mudanças ocorridas nas últimas décadas tornaram cada vez mais difícil distinguir as 

esferas da produção e da reprodução social. Isso porque a natureza do trabalho mudou, 

principalmente a partir da desconexão entre a produtividade e o espaço-tempo da fábrica.79 A 

                                                                                                                                                                          
trabalho que determina o valor, o que se aproxima da formulação que Deleuze e Guattari 

apresentam em O Anti-Édipo: é o mais-trabalho que determina o trabalho.  

79 Alguns autores associam essa transformação ao crescimento proporcional do capital 

constante em relação ao capital variável, devido aos avanços tecnológicos. Economias que 

eram baseadas no tempo de trabalho, com a automação, levam a uma diminuição do valor 
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jornada de trabalho, por exemplo, deixou de ser um parâmetro adequado para diferenciar o 

trabalho submetido diretamente ao processo de valorização e as atividades realizadas no 

tempo livre, para sobrevivência ou lazer.  

Novas características passaram a ser valorizadas no trabalho, sejam de natureza 

cognitiva ou afetiva, o que levou à hipótese de que estaríamos na fase do “trabalho 

imaterial”.80 Essa denominação é bastante problemática, como reconheceram mais tarde 

alguns de seus proponentes (como Lazzarato e Negri), pois traz o risco de invisibilizar diversos 

tipos de trabalho que continuam sendo materiais, além de materialmente explorados. Além 

disso, o trabalho imaterial estava por demais associado à identificação de uma fase do 

capitalismo marcada por empresas modernas, como as do ramo da informática, que seriam 

típicas do “capitalismo cognitivo”. Se nos anos 1990, ou 2000, ainda era possível associar o 

advento de novos tipos de empresa a algum tipo de emancipação pessoal pelo trabalho, como 

alardeava a propaganda neoliberal, hoje, o projeto está desacreditado. A verdadeira face do 

neoliberalismo tornou excepcionalíssima a figura de altos executivos da propaganda ou gênios 

da programação, personagens a quem acabou remetendo a noção de trabalho imaterial. Não 

muito longe desses personagens, assistimos, de fato, à precarização desenfreada e à 

instabilidade crescente no mundo do trabalho.  

Serão as feministas a sugerir conceitos capazes de resolver o impasse. Podemos dizer 

que as relações capitalistas avançam, atualmente, sobre este que não era considerado um 

terreno da valorização capitalista: a reprodução social. Adquire importância cada vez maior, no 

mundo contemporâneo, serviços que produzem e fazem circular bem-estar e cuidados, além 

de todo um tipo de trabalho afetivo comumente associado ao campo da reprodução social. 

Essas atividades abarcam todo o domínio dos cuidados, desde a produção de alimentos até o 

acompanhamento de idosos, passando pela saúde, pela educação e pelas instituições do bem-

estar social de modo amplo. 

                                                                                                                                                                          
produzido e, tendencialmente, do preço. As empresas tentarão, então, fazer funcionar a lei do 

valor pela raridade e singularidade de seus produtos, o que permite aumentar o preço em 

função da posição social ocupada pela empresa. Busca-se compensar a contração do valor 

trabalho dos produtos pela novidade de mercadorias com atributos não mensuráveis. 

80 Nomenclatura usada, entre outros, por Maurizio Lazzarato e Toni Negri em Trabalho 

imaterial, Rio de Janeiro: DPA, 2001. 
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Feministas marxistas apontam, desde os anos 1970, para a reprodução social como um 

domínio de produção ativa, porém invisibilizado enquanto tal pelo marxismo. O trabalho 

doméstico, por exemplo, que sempre foi condição da reprodução da força de trabalho, esteve, 

durante muito tempo, naturalizado pela ideia de família, nunca reconhecido como trabalho 

propriamente dito. Mesmo a noção de força de trabalho é fruto de um imaginário político 

associado ao macho-adulto-branco, excluindo da categoria de trabalho todas as atividades 

relegadas à esfera privada, ou seja, realizadas fora da fábrica. Autoras feministas, associadas 

ao movimento por salários para o trabalho doméstico, como Silvia Federici e Mariarosa Dalla 

Costa, mostraram como o trabalho das mulheres sempre foi central para a reprodução da 

força de trabalho e para a manutenção das relações capital-trabalho. O contrato estabelecido 

entre o capitalista e o trabalhador livre era garantido, nos bastidores, pelos cuidados 

dispensados por uma mulher, trabalho interpretado como afeto, quer dizer, naturalizado 

como não-trabalho.  

Quando o trabalho afetivo, cognitivo e corporal passa a ser explorado em todas as 

dimensões da existência, para além da fábrica, as críticas feministas à concepção marxista de 

trabalho adquirem uma importância renovada. Esse reconhecimento está na origem dos 

discursos e dos novos movimentos que se articulam em torno do conceito de “reprodução 

social”.81 Essa percepção é reforçada pela transformação em commodities das atividades de 

cuidado e do trabalho doméstico, operada por agências de serviços que explicitam regimes de 

trabalho hierarquizados e mobilizam diferenças de gênero, étnicas e raciais. Multiplicam-se 

ofertas de serviços em todo o âmbito da reprodução social. 

Além disso, é fato que os produtos do trabalho são perpassados, cada vez mais, por 

dimensões cognitivas, simbólicas ou afetivas. As mercadorias remetem a uma imagem, a um 

estilo de vida, ou seja, a uma aura que se torna essencial ao processo de valorização.82 Esses 

aspectos não são apenas criações da propaganda, mas apropriações de práticas culturais e 

modos de vida singulares realmente existentes. O paradigma da reprodução, mostram 

Federica Giardini e Anna Simone (2015), aumenta a capacidade descritiva do que se 

                                                           
81 Ver número especial sobre o tema, disponível em linha, da revista Viewpoint Magazine 

www.viewpointmag.com/2015/11/02/issue-5-social-reproduction/. 

82 O fato de que essa aura inclui dimensões imateriais foi uma das razões para a sugestão do 

conceito de trabalho imaterial. 
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convencionou chamar “trabalho cognitivo”, ou “trabalho imaterial”. Para além da valorização 

das capacidades afetivas, relacionais e linguísticas, destacadas pelas teorias do capitalismo 

cognitivo, inserem-se atividades antes vistas como “naturais”, que são justamente aquelas 

exercidas por mulheres, negros ou imigrantes. Essa reconfiguração do trabalho vai exigir a 

redefinição de diversas outras noções: medida, valor, salário, tempo de vida, tempo produtivo, 

necessidades, consumidores, público e privado.  

Em Marx, a produção de subjetividade já estava incluída no modo de produção 

capitalista. Esse modo de produção pressupõe, por si só, uma divisão do trabalho e a 

reprodução de formas específicas de sociabilidade e subjetividade, o que faz intervir técnicas 

disciplinares e normativas. Há uma mudança qualitativa por volta dos anos 1960 e a 

subjetividade torna-se diretamente produtiva. Essa mudança pode ser descrita pela passagem 

à subsunção real do trabalho – em todas as suas dimensões – ao capital, fazendo com que 

toda a sociedade apareça como produzida pelo capital: “In formal subsumption the production 

of subjectivity is linked primarily to reproduction, while in real subsumption the production of 

subjectivity itself becomes productive for capital” (Read, 2003, p. 136). 

Antes do capitalismo, o trabalho não era indiferente a habilidades e pressupostos 

subjetivos forjados na esfera da reprodução. O trabalho abstrato é, justamente, um modo de 

estabelecer a equivalência entre diferentes corpos e pertencimentos, o que torna a esfera da 

produção distinta da esfera da reprodução (aquele na qual se reproduzem as condições 

biológicas e sociais da produção).  Althusser já destacava o papel dos aparelhos ideológicos de 

Estado na reprodução das relações capitalistas, descrevendo sua atuação na esfera da 

reprodução social – que envolve a reprodução dos meios de produção e a reprodução da força 

de trabalho a partir de instituições como a família, a escola, a saúde, o casal etc. A biopolítica 

de Foucault também trata dessa dimensão, ao analisar, por exemplo, ação do Estado sobre a 

saúde e o bem-estar da população. Essas análises, contudo, concentram-se ainda sobre o 

terreno reprodução, definido de modo independente do terreno da produção (ainda que o 

primeiro seja subsumido formalmente ao segundo). Na subsunção real, ao passo que a 

subjetividade se torna diretamente produtiva, não é mais possível separar a produção – 

localizada no tempo e no espaço – da reprodução – processos que constituem as 

subjetividades e as relações sociais. O capital migra para novos espaços e relações sociais e 

abarca os processos da reprodução social. A subsunção real do trabalho ao capital expande-se 
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agora para toda a sociedade, o que implica a transformação das relações sociais, dos desejos e 

do conhecimento. Não se trata apenas da extensão quantitativa do modo de produção 

capitalista, mas de um processo de intensificação – uma mudança qualitativa na natureza do 

trabalho.  

 André Gorz (2005), que foi um dos primeiros a abordar essas transformações, 

apontava para o surgimento de um tipo de trabalho que mobiliza todo o tempo social, tempo 

que é posto a serviço da empresa, mesmo se gasto em atividades efetuadas no tempo livre, 

como o trabalho autônomo ou o trabalho sobre si. É a vida que é colocada a trabalhar. O 

modelo taylorista da prescrição de tarefas, tempos e gestos dá lugar a um modelo de 

prescrição da subjetividade que tem por função o controle total do tempo de vida e do espírito 

dos trabalhadores. Isso provoca uma crise da medida. O trabalho permanece sendo a única 

fonte de valor e mais-valor, mas ganha fortes traços cognitivos e afetivos, não se prestando 

mais à avaliação segundo uma medida objetiva, já que o tempo de trabalho efetuado no 

espaço da empresa torna-se apenas uma fração do tempo social efetivo de trabalho. No modo 

de produção capitalista clássico, a exploração era extorsão de mais-trabalho, ou seja, de 

trabalho não remunerado fornecido involuntariamente no contexto de um contrato de 

trabalho (que estipula um salário). Quando o trabalho não é medido em unidades de tempo, 

como estabelecer um salário? Além disso, o trabalho não pago é aquele que as pessoas 

executam voluntariamente em seu tempo livre, acreditando estar trabalhando por conta 

própria. Essa caracterização descreve bem o que acontece os modos de subjetivação 

implicados em novas empresas, tipo Uber, com as novas formas de exploração que as 

acompanham. Tecnologias de ponta, investimento sobre si e exploração do tempo livre 

conjugam-se, permitindo que o capital avance sobre domínios antes inexplorados.  

Essas mudanças se adaptam perfeitamente à teoria do capital humano. O 

investimento em si mesmo como forma de gerar capital, característico dessa teoria (descrita 

na primeira parte deste artigo), requer a mobilização de atividades não pagas que são 

corriqueiras na vida de cada indivíduo, e costumavam se encaixar na esfera da reprodução 

social. É o caso do investimento sobre o corpo e sobre a aparência, é o caso da formação 

continuada, é o caso do uso das redes sociais, enfim, é o caso de um sem número de 

atividades que fazíamos sem que fosse trabalho e que passaram a ser. São esses investimentos 

que tornam as pessoas capazes de interagir, comunicar, aprender, evoluir, fazer amigos – 
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dimensões da vida englobadas, como trabalho, pelo capital. As empresas valorizam cada vez 

mais a mobilização total de seus empregados e “vestir a camisa da empresa” torna-se uma 

postura essencial para manter a empregabilidade e subir na carreira. Obviamente, esse tipo de 

trabalho só dá certo se a pessoa se identifica voluntariamente com sua função na empresa. Daí 

dizermos que a produção de subjetividade passa a fazer parte do processo de valorização. 

Como veremos em seguida, essas mudanças têm consequências no desmonte do 

Estado de bem-estar social. Muitas das tarefas realizadas em suas instituições vêm migrando 

para o setor de serviços. A reprodução social tornou-se, ao mesmo tempo, um ponto de 

partida para a atualização do marxismo e uma perspectiva a partir da qual desenvolver novas 

críticas ao poder do Estado nas democracias liberais e nos projetos socialistas. Por isso mesmo, 

as críticas feministas, do movimento negro ou do pensamento pós-colonial podem dar um 

passo além nas análises sobre a reprodução social feitas, por exemplo, por Althusser ou 

Foucault. 

 

Fragilização do bem-estar social e dissolução da democracia 

 

Uma consequência fatal de se borrar os limites que distinguiam de modo nítido as 

esferas da produção e da reprodução da força de trabalho é a fragilização do Estado de bem-

estar social. Esse aparato envolveu uma combinação complexa de técnicas de individualização 

com procedimentos totalizadores. A política social devia constituir a sociedade por um 

processo de normalização, cujo papel estava em garantir e apoiar a vida de cada um. Trata-se 

de um tipo específico de racionalidade, como destaca Foucault, que investe na subjetividade 

mais íntima, tornando-se o modo pelo qual o Estado disciplinar retoma essa subjetividade para 

reintroduzi-las em suas relações de poder.  

Mas parte do que o welfare foi capaz de gerar acabou sendo apropriado pelas 

mulheres, por trabalhadoras e trabalhadores, pelos desempregados, pelos pobres, pelos 

jovens, pelos imigrantes, pelas negras e negros. Exatamente o que ocorre na universidade 

brasileira. Depois de ter se tornado acessível para uma maior parcela da população – pobre e 

negra, de ter se tornado um mecanismo de mobilidade social e de democratização do 

conhecimento, é preciso desmontá-la e privatizá-la. Não à toa, impõe-se o modelo da 
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universidade americana, paradigma do assujeitamento por meio da dívida que é típico da atual 

fase capitalista. 

Será que o welfare ainda é capaz de resolver as contradições estruturais entre as 

esferas da produção e da reprodução social? Sobretudo tendo-se em vista sua relação ambígua 

com o estado? É exatamente sobre tal fragilidade do welfare que a razão neoliberal se 

expande, tentando não apenas controlar e desfazer as instituições welfare, mas produzir novos 

meios de acumulação a partir do que deixa de fazer parte do bem-estar social, como educação 

e saúde públicas e previdência.  

Por outro lado, não é possível deixar de lado a constatação de que os termos que 

fundaram o pacto do bem-estar social ancoravam-se na separação entre as esferas da 

produção e da reprodução da força de trabalho: era preciso garantir ao trabalhador condições 

mínimas de existência para que fosse possível extrair valor de sua produção na fábrica. Como 

manter um pacto desse tipo diante da nova configuração do mundo do trabalho? 

Pierre Dardot e Christian Laval (2016) sugerem que os serviços públicos são ainda o 

único terreno a oferecer alguma sobrevida livre da concorrência, sem que as condições básicas 

da existência dependam da premiação do esforço individual. A nova razão neoliberal avança a 

passos largos para conquistar esse terreno, visando submeter os regimes do bem-estar social à 

lógica da concorrência. O neoliberalismo é distinto do liberalismo clássico, sublinham os 

autores, justamente pelo papel proeminente do Estado, que tem por atribuição construir o 

mercado e se construir segundo as normas do mercado. Cabe ao Estado, nesse quadro, 

garantir o bom funcionamento da concorrência. Seu papel é deslocado da esfera da justiça e 

das garantias ao cidadão para a esfera da gestão, cuja função é gerar um ambiente propício 

para a ação das empresas e dos sujeitos empresários de si. A partir dessa lógica, podemos 

entender que apareça como mais importante respeitar a meta fiscal do que garantir o 

investimento nos programas sociais ou o financiamento da educação e da saúde. Mais do que 

o risco de qualquer regime autoritário, estamos imersos na indiferenciação dos regimes 

políticos: não importam os partidos, não importam os governos, as práticas de gestão e as 

políticas de austeridade serão as mesmas. 

Para dar um exemplo recente no Brasil, a aprovação da PEC do teto de gastos visa 

instaurar uma lógica concorrencial dentro das despesas públicas. Para ser possível respeitar o 

limite, mantendo os padrões atuais de investimento em saúde e educação, deve-se compensar 
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essas despesas pela redução de outras (ainda que não exista margem para isso). A razão da 

PEC é submeter os gastos públicos a uma dinâmica concorrencial: saúde e educação 

pressionam os gastos com previdência e funcionalismo; ensino básico pressiona os gastos com 

ensino superior. A demanda de produtividade aumenta e a concorrência é inserida na 

racionalidade das despesas primárias do Estado, ao mesmo tempo em que as taxas de juros 

mantêm-se fora do jogo.   

Essa PEC, sem paralelo em outros países, radicaliza ao extremo uma política que vem 

sendo, todavia, a marca de governos socialdemocratas ao redor do mundo. É duvidoso afirmar 

que a onda não chegaria por aqui, ainda que sob formas mais suaves, com a manutenção do 

governo do PT. Há tempos a socialdemocracia age como linha auxiliar do sistema financeiro no 

desmonte da proteção social e dos direitos do trabalho.  Torna-se cada vez mais evidente sua 

incapacidade de cumprir a missão original de conciliar economia capitalista e justiça social, 

pois, ao invés de proteger a população dos efeitos do neoliberalismo, alia-se reiteradamente 

às suas formas de governo. No máximo, há medidas excepcionais no interior de governos 

atravessados por múltiplas contradições, como a expansão da universidade e do SUS no Brasil. 

Não à toa, esses serão os setores mais afetados pelo teto de gastos. Com feições e 

temporalidades próprias, o desmonte do Estado bem-estar social adquire grandes proporções 

no Brasil.   

Dardot e Laval destacam ainda o papel do Estado como agente ativo na 

implementação das políticas capazes de atender as demandas das empresas. É importante 

colocar em perspectiva as relações intrincadas do Estado com o neoliberalismo, pois não se 

trata de diminuir o tamanho Estado, como se costuma interpretar. Ao invés de funcionar como 

proteção aos direitos sociais, tentando um equilíbrio entre a lógica do capital e alguma justiça 

social, o Estado passa a ser um ator-chave na implementação de um ambiente fértil para os 

negócios. Assim, as velhas receitas do nacional-estatismo são inoperantes. O Estado é um dos 

atores em uma teia complexa que garante a instalação da racionalidade neoliberal em todo o 

tecido social. Grandes empresas multinacionais exercem pressões contínuas sobre as 

autoridades políticas para se beneficiarem de subvenções, vantagens fiscais e trabalhistas que 

garantam a deflação dos salários. Esse fenômeno, que acontece em escala mundial, atuou 
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fortemente para a política desastrosa de desonerações fiscais que contribuiu para a derrocada 

da economia no governo Dilma.83 

A aliança entre Estado e mercado gera um ambiente social degradado, em que valores 

reacionários suplantam a fragilização institucional, tornando profícuo um casamento 

improvável: neoliberalismo e neoconservadorismo. Essas duas racionalidades se afinam, como 

explica Wendy Brown (2006), na dissolução que promovem dos ideais de universalidade, 

igualdade e justiça. Uma das sensações mais compartilhadas nos últimos meses é a de que a 

democracia está em perigo. A dissolução da democracia é justamente uma das facetas da 

racionalidade neoliberal, que responsabiliza o indivíduo pela solução de problemas 

tipicamente sociais, como educação e saúde. Essas mudanças gestam um mundo no qual a 

participação política é percebida como inócua: só nos resta cuidar de nossas vidas, pois a ação 

coletiva não tem consequência. Como consequência, os direitos do cidadão seguem cada vez 

mais de uma lógica de direitos do consumidor. É dentro da mesma lógica que a lei adquire um 

papel tático que pode ser flexibilizado em prol da performance. O esvaziamento da política é a 

consequência mais imediata, bem como o desinteresse do cidadão pela esfera pública, a 

desvalorização do bem público e da ordem jurídica. A dissolução da democracia, marca do 

momento que vivemos, corresponde ao esgotamento dos pressupostos da democracia liberal 

e do Estado de bem-estar. O neoliberalismo, em sua nova fase, implica a desativação de 

diversos princípios-chave da democracia liberal. Wendy Brown chega a dizer que vivemos um 

período de “des-democratização”, associado à desativação de fundamentos como: igualdade, 

universalidade, laicidade, autonomia política, liberdades civis, cidadania, regras ditadas pela lei 

e imprensa livre. Aparecem, assim, fenômenos que ressoam perfeitamente com o que 

presenciamos no contexto brasileiro: suspensão da separação entre esfera pública e esfera 

privada; desvalorização simbólica da lei, considerada mais tática do que princípio, com 

consequente fragilização do sistema jurídico; confusão entre as esferas política e econômica. 

Diante desse quadro, a democracia liberal segue operando como esfera política ideal, 

mas perde sua face normativa. Por outro lado, a esquerda encontra-se na posição 

desconfortável de defender um regime em declínio, não raramente pedindo mais Estado. 

Construir novos projetos requer diagnósticos mais eficazes que nos levem a ser capazes de 

                                                           
83 As medidas e suas contradições são descritas em detalhes por André Singer (2015). 
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inventar racionalidades políticas à altura do que o neoliberalismo tem de inédito e de 

operacional em todas as esferas da existência. 
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Pensando a óbvia relação entre Merleau-Ponty e Claude Lefort, seria possível, eis a 

questão, pensar uma passagem, uma fronteira a fazer referência às mudanças do pensamento 

político na Europa e no mundo, nos dois últimos séculos e meio, mediante à articulação de um 

problema mais geral e um obstáculo aparentemente objetivo. Desse modo: inicialmente, o que 

poderíamos nomear da antecipação merleaupontiana em relação a um fim de um ciclo 

intelectual, prático e teórico, que seria, como segue sem suspense,  o esgotamento da filosofia 

da história como chave (quase) exclusiva de compreensão (e autocompreensão) da 

experiência europeia, e todas as implicações especulativas que isso pressupõe. Somando-se a 
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isso, nosso obstáculo objetivo, o bloqueio, por assim dizer, “real” (eis o segundo elemento), da 

política revolucionário pós-1945. Não por acaso: no início e fim desse largo ciclo, os direitos do 

homem – da revolução francesa à crítica aos totalitarismo do leste. 

A impressão que orienta essas anotações é a de que esse anacrônico livro 

merleaupontyano As aventuras da dialética84 – escrito em uma língua perdida e sobre um 

tema amaldiçoado pela posteridade imediata (a malfadada dialética e sua vontade de 

totalização) seja uma antecipação não apenas da passagem de armas estruturalista que faz a 

filosofia francesa mas igualmente sintoma (refletido atrás do espelho, por assim dizer, isto é, 

sintoma da própria ideologia francesa, girando em falso à sua maneira) de uma nova figura 

que se dá sob o fundo da mudança concreta na marcha material do mundo, causa e efeito da 

notável realização do pós-guerra mundial, algo que se poderia chamar de “a construção da 

nova paz europeia”. E valeria perguntar, talvez não aqui, acerca da importância da paz 

europeia para a normalidade do exercício do poder mundial,  aquela minuciosamente 

construída, não por acaso, depois da última guerra europeia dos 30 anos, algo que pode ser 

bem entendido como uma guerra entre estados superposta a uma guerra civil generalizada, 

entre classes. 

Assim, há como que uma intuição profunda na mudança de nexo narrativo do que se 

chamou “história”, um dos mais caros mitos do ocidente,  Lévi-Strauss contra Sartre. Melhor, 

uma intuição profunda sobre os destinos da filosofia da história, gênero que paradoxalmente – 

et pour cause – esgotou-se historicamente, e a constatação, da parte de Merleau-Ponty, da 

ausência ou da falha atual desse nexo, o da filosofia da história. Não por acaso, a constatação 

da ausência desse nexo tornar-se-á, por assim dizer, o notável nexo do livro merleupontyano. 

Na conclusão do prefácio das aventuras, o obituário de uma época: “À liquidação da 

dialética revolucionária, experimentamos, para encerrar, dar sua conclusão”.85 Vale lembrar 

que o epílogo dessa mesma aventura gira em torno, resumamos muito grosseiramente, da 

impossibilidade de localizar a revolução em uma atualidade ideal da própria revolução, o que 

leva ao problema mais grave de se perguntar o quanto de revolução “real” houve nas 

revoluções passadas. A revolução como ideal místico ou ponto de honra espiritual, essa que 

                                                           
84 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955. 

85 Idem, ibidem, p. 15.  
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aplaca os ressentimentos e pacifica as nevroses, é, por seu turno, sintoma atual de nosso 

tempo (e de seu esgotamento) e não da era das revoluções. Ora, a supor as revoluções 

passadas, seu momento mais transparente e ideal na história empírica, dar-se-ia, por hipótese, 

mediante a sincronia adequada – tanto do ponto de vista empírico quanto do ponto de vista 

especultativo – entre a revolução, como ideal de si mesma, a história e a luta de classe, tudo 

em sincronia em uma experiência de fato. Esse ideal, decantado a posteriori, também é objeto 

posto em causa pelo livro merelaupontyano. Será o livro de Daniel Guérin que fará às vezes de 

sparing previsível do argumento merleaupontyano, ele, Daniel Guérin, que reconhecerá na 

Revolução Francesa duas revoluções, a da burguesia e a dos braços nus, operando em 

“tempos” distintos mas dividindo a mesma cronologia. O alcance das objeções 

merleaupontyanas, que partem do livro de Guérin, vão muito mais longe.86  

Ora, esse aparente bloqueio, sintoma de nosso tempo, que transforma o desejo de 

revolução em fantasma (ou fantasia) da revolução, vem claramente do que poderíamos 

chamar de “mau infinito do entendimento” a se imiscuir na marcha da razão histórica. As 

distâncias que toma Merleau-Ponty da filosofia da história não são sem precauções 

especulativas.  

Retomemos o prefácio das Aventuras. A liquidação da dialética revolucionária de que 

fala, dá-se segundo um percurso muito preciso. Não é apenas a emergência da subjetividade 

que macula a marcha histórica de sua pureza anônima e algébrica, capturando da última o 

privilégio de um sentido nascente. A subjetividade sempre esteve presente, senão não haveria 

uma fenomenologia em Hegel. Trata-se, portanto, de um novo registro da subjetividade. Não a 

da fenomenologia hegeliana, e sim a da angústia kierkegaardiana, a melhor figuração 

dramática do mau infinito do entendimento. A vã subjetividade de cada um, esse “euzinho” 

qualquer, passa a operar em regime crítico e “esclarecer” o que antes só o espírito 

reencontraria depois do voo de Minerva. Kierkegaard contra Hegel, as migalhas filosóficas 

contra a grande lógica. Esse “euzinho” qualquer, que não cabe na álgebra da história, já não 

seria, afinal, mero epifenômeno.  

Ora, a emergência da subjetividade na história e na política, segundo a chave 

privilegiado do prefácio, “a experiência interpretada” (“À prova dos acontecimentos, nós 

                                                           
86 Idem, ibidem, p. 308. 
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tomamos conhecimento disso que para nós é inaceitável e é essa experiência interpretada que 

se torna tese e filosofia. É pois permitido de a recontar francamente, com suas repetições, 

suas elipses, seus disparates e sob o benefício de inventário”87) supõe que a história opere 

segundo o regime muito próximo, senão idêntico ao regime da própria subjetividade, (com 

suas repetições e seus disparates), de modo que a exortação merleaupontiana para que se a 

reconte “francamente”, seu percurso cheio de meandros, tem um insuspeito caráter 

metodológico: é preciso reconhecer que a história engana a si mesma, descarrilha. Ora, tudo 

isso tem, por seu turno, um pressuposto ainda mais agudo, do qual a emergência desse novo 

regime da subjetividade no cálculo histórico pode ser entendida igualmente como sintoma: a 

dissociação entre meios e fins no curso da história, tal como se dá em Merleau-Ponty, é mais 

um expediente a desbaratar, e de modo indelével, o ardil da razão, cujo sentido profundo é 

agenciar meios e fins independentemente do alcance da experiência subjetiva. Há, portanto, 

um retorno à política anterior à razão. O esforço conceitual e de estilo do prefácio das 

Aventuras é apresentar, como tese – mas como tese bastante convincente reconheçamos –, o 

modo como “entendimento” e “razão”, conforme a clivagem clássica da filosofia da história, 

não mais operam de modo a serem o corte estrito da experiência história, que há uma 

permanente aposição do entendimento à razão, da razão ao entendimento, e cujo significado 

teórico não pode ser senão que a razão se esgotou antes de se realizar, ela não mais totaliza, 

com ou sem ardil. A não totalização da razão histórica é o avesso do direito: a subjetividade 

em novo regime histórico. É esse esgotamento que releva ao primeiro plano a política em novo 

registro, a política como articulação contingente (falta-lhe o nexo dialético, falta-lhe o ardil que 

ela mesma desconheceria, mas cujo desconhecimento não importava) entre meios e fins, o 

que repõe o problema político. Já em 1955, Merleau-Ponty advertia de que isso não se tratava 

do fim da história, e mobilizava um argumento marxista clássico, a relação entre pré-história e 

história88, para escapar do embaraço. O fato é que não se tratava do fim da história, mas do 

fim de uma história, o fim de uma experiência intelectual que, com maior ou menor 

intensidade, norteou o pensamento político, europeu e mundial. 

                                                           
87 Idem, ibidem, p 9. 

88 “Mas o que é esse fim da história, que alguns fazem tudo depender? Supõe-se uma certa fronteira a 

partir da qual a humanidade cesse enfim de ser um tumult insensato e retorne à imobilidade da 

natureza. Essa ideia de uma purificação absoluta da história, de um regime sem inércia, sem acaso, sem 

riscos é o reflex invertido de nossa angústia e de nossa solidão.  (…) Marx não falava de um fim da 

história, mas de um fim da pré-história.”, idem, ibidem, p. 12. 
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*** 

 

A política não é o face a face da consciência e dos acontecimentos 

um a um e não é a simples aplicação de uma filosofia da história, ela 

não visa diretamente ao todo. Ela visa sempre a conjuntos parciais, 

um ciclo de tempo, um grupo de problemas. Ela não é moral pura. Ela 

não é uma capítulo de uma história universal já escrita. Ela é uma 

ação que se inventa.89 

 

Na “ação que se inventa”, a ideia chave da relação permanentemente contingente 

entre meios e fins, segue seu corolário mais óbvio: a política tem uma dimensão subjetiva 

incontornável, descolada, para tanto, de qualquer determinismo “histórico” ou “historicista” 

estrito, a subjetividade, como dirá adiante Merleau-Ponty, não é nem pode ser refém da 

álgebra da história, o que significa que nem a história o é.   

Por outro lado, mas com a mesma finalidade, vale notar que do ponto de vista da 

fatura do livro merleaupontiano, a aventura, o romance de aventura, gênero nobre, 

nobilíssimo, também se esgotou, sem o saber. Verdade que o bom romance deve partir do 

desconhecimento e da investigação da própria forma (os melhores o faziam). Todos, 

entretanto, eram suficientemente sabidos para supor que o nexo que próprio romance 

dramatizava, o percurso da heroína ou do herói, não viria da mera “abstração” da realidade, 

mas de uma abstração muito real. O mundo, acreditava-se, podia ser recolhido em um 

espelho. Ocorre que, da grande narrativa de ficção do século XIX, sobrou quase apenas os 

jogos de metalinguagem, e, por extensão, a restauração da literatura como divertimento de 

salão, ou quase. Ora, não é sem razão que o “engajamento” desses raciocínios recupera, em 

parte, o diagnóstico sartreano de “O que é isso, a literatura?”, livro, aliás, elogiado por 

Merleau-Ponty nas Aventuras,  acerca do retorno da literatura de “especialistas” (a 

restauração da literatura pós-1848), índice suficientemente evidente tanto do fim da aventura, 

                                                           
89 Idem, ibidem, p. 11. 
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quando não do fim do romance.90 Em parte, o balanço figurado desse longo entrecho quem 

nos dá, se é permitida a excentricidade, é Proust no arremate de uma série, das que perfazem 

todo o seu Tempo perdido. O quanto ainda haveria de tempo a ser perdido, e seu correlato 

não objetivo, a aventura, desvio por excelência do tempo da eficiência, seja talvez a melhor e a 

mais grave ilusão de seu narrador. Ainda mais quando não se encontram em uma única mão, à 

disposição, na atualidade, essa notável substância romanesca, o perdido e o reencontrado, os 

passos à deriva de Julien Sorel ou Lucien de Rubempré, do amor da infância, da inocência que 

põe em perspectiva a formação, da terra natal reencontrada na metrópole. Esse nãoobjeto, 

ilustrado por esses exemplos sentimentais, o tempo da narrativa, já escorre por entre os 

dedos. O fim da aventura, tal como o desaparecimento de Albertine, é tema-chave do fim do 

romance. Apenas as sobras da aventura, em regime crítico (e sentimental) podem ainda 

recuperar aquele tônus romanesco e literário que faria, segundo o próprio Proust, de Balzac 

insuperável: 

 

Todos esses instantes tão doces que nunca mais tornariam a mim, 

deles eu não posso mesmo dizer que o que eu experimentava como 

sua perda fosse o desespero. Para estar desesperado nessa vida, que 

não poderá mais ser senão infeliz, é necessário que ainda se a tenha.  

Estava desesperado em Balbec quando a vi se levantar um dia e 

percebi que não havia mais ninguém que pudesse ser feliz por mim, 

como eu, assim como eu.  Eu permaneci egoísta desde então, mas o 

eu ao qual me ligara agora, o eu que constituía essas vivas reservas 

que põe em jogo o instinto de conservação, esse eu não estava mais 

na vida. Quando pensava em minhas forças, em minha potencia vital, 

no que eu tinha de melhor, eu pensava em um certo tesouro que eu 

teria possuído (que eu teria sido o único a possuir, uma vez que os 

outros não poderiam exatamente conhecer o sentimento, oculto em 

mim, que ela me havia inspirado) e que ninguém mais poderia me 

tirar já que eu não o mais possuía.91 

                                                           
90“Não se notou suficientemente que no momento mesmo em que ele [Sartre] parecia retomar a ideia 

marxista de uma critério social da literature, Sartre o fazia em seus termos, os mais próprios, e que dão 

a historicidade nele um sentido absolutamente novo.  Em “O que é a literature?”, o social nunca é 

causa, nem mesmo motivo, nunca está atrás da obra, ele não pesa nela, ele não dá a ela nem explicação 

nem desculpas. Ele está diante do escritor como o meio ou como uma dimensão de sua visada.” Idem, 

ibidem, p. 228.   

91 PROUST, M. À la recherche du temps perdu, Albertine disparu, Paris, NRF, Gallimard, 1989, p. 79. 
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Falamos afinal daquilo que apenas surge mediante a própria ausência, do que não 

temos senão a acerba consciência tardia, abusando dessa palavra famigerada, e cuja mesma 

consciência, ao emergir, não traz consigo o objeto suposto, porque não há mais objeto que 

supor. É apenas a perda do objeto que a torna possível, em parte, reconheçamos, subvertendo 

o próprio sentido da consciência. Daí o amargo desse reencontro. E esclareçamos: nem em 

aparência aqui se trata do malfadado voo de Minerva, feito depois das realizações do espírito. 

O que minerva acaso visse, se ainda voasse, ela não compreenderia. Em larga medida também 

são essas as aventuras da dialética. 

Retomando, pois. A mudança de nexo narrativo, tal como podemos chamá-la, aparece 

no livro de Merleau-Ponty em forma do seguinte teorema especulativo: é a queda, a ser 

explicada, da  razão no solo do entendimento que produz o refluxo da identidade, mera 

identidade vale reforçar, no tônus da narrativa dialética. Essa será a marca do esgotamento de 

um largo ciclo, anunciado com alguma pompa e circunstância por nós.  

O solo comum da fronteira de que falávamos, hipótese por nós levantada, e 

explicamos, toda fronteira é marca de passagem, fim e início de uma passagem real ou 

imaginária ao território do alheio, gira em torno de um certo esgotamento da filosofia da 

história, ou de uma certa filosofia da história, no sentido forte e especulativo que a experiência 

europeia (em alguma medida alçada à condição de experiência mundial) constituiu a partir do 

século XIX (fins do XVIII).  

E o que seria isso, antes de darmos mais um passo? Seria a assunção de que a história 

– experiência anônima e coletiva – e sua narrativa fossem postas em movimento por um 

universal encarnado em uma classe, daí classe universal, que se nega a si mesma, e que esse 

movimento de classe e movimento do negativo, que torna possível o deslocamento da classe 

no interior da sociedade, simultâneos, fossem capazes  de capturar todo o núcleo de sentido 

dessa mesma experiência, fossem sua lógica do sentido, exclusivamente. O sentido da história 

e de seu correlato menos mediado relativamente, a política, só operariam por meio daquele 

núcleo sintático-semântico. Seria a álgebra da história que daria a chave do sentido político da 

experiência, que por sua vez significaria que o segredo daquilo que a política projeta como 
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possível (e não se trata aqui da simplória política do possível, mas do possível que a política 

põe) é-nos dado pela marcha da história, segundo a narrativa da filosofia da história. Os fins 

teriam o permanente condão redentor dos meios, e a crença no ardil da razão nos protegeria 

da ação cega, cuja única orientação seria moral. A experiência, em sentido forte, estaria 

articulada por meio desse nó especulativo a unir a classe e a própria negatividade em pessoa, 

de modo a produzir o famoso movimento da negação da negação, estrepitante fórmula da 

geometria hegeliana. A isso chamávamos “razão” (por oposição ao entendimento) e seu 

corolário nos informava que as feridas do espírito curavam-se sem deixar cicatrizes. 

Para compreender o sentido dessa passagem, fronteira entre dois pensadores da 

política, o que também pretendemos descrever, seria preciso entendê-la como 

desdobramento de dois desenvolvimentos desiguais e combinados (e desculpem-me pelo 

passadismo): o esgotamento da filosofia da história e a emergência de um novo pensamento 

sobre a política. 

O primeiro diz respeito ao diagnóstico de Merleau-Ponty em suas aventuras, 

diagnóstico feito ainda na língua que fala a filosofia da história. O segundo diz respeito ao 

famigerado artigo de Lefort sobre o modo como os direitos do homem se constituem uma 

política, e que representaria, cum grano sales, a pré-história da posição lefortiana em relação 

aos direitos do homem especificamente, ao marxismo em geral, e, por óbvio, à política em seu 

sentido mais próprio. Crítica, da parte de Lefort, vale dizer, que parte de outro texto famoso, o 

artigo de Marx sobre a questão judaica.92.  

O que se pretende apresentar, a título de projeto e projeção de pesquisa, é menos a 

filiação óbvia de Claude Lefort ao pensamento político de Merlau-Ponty, e mais o modo como 

Merleau-Ponty já colocara, à sua maneira, a questão clássica dos “limites” da história e da 

filosofia da história por meio de um tipo de especulação excêntrica e ainda sim imanente: 

mediante os limites da dialética, o que Lefort exploraria em termos de reabilitação da política 

como luta, violência e força, em parte deslocada do nexo absoluto (não mais) da filosofia da 

história, decorre da compreensão da larga extensão da visada merleaupontyana. Se levarmos 

em conta o fato de Merleau-Ponty já ter feito algo como o trabalho prévio de esvaziar as 

pretensões da razão, entende-se como é possível redimensionar a experiência política por 

                                                           
92 MARX, K., Sobre a questão judaica, São Paulo, Boitempo Editoral, 2010.  
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meio de um entendimento mais arguto. A passagem de que falamos pode-se resumir no 

seguinte checkpoint (em tempos que restrição à imigração faz-se necessário sempre explicitar 

a autorização de passagem): o que Merleau-Ponty descreve como limite “externo” da dialética, 

por meio de um manuseio preciso do entendimento, ainda conjugado com a razão, passando a 

Lefort, passa a operar com outros instrumentos, não dialéticos.  

Sigamos, explicando-nos: sobre a filiação Lefort e Merleau-Ponty evidentemente não 

há nada de novo, sobre o alcance e a pertinência da crítica lefortiana ao marxismo (sobretudo 

crítica política), igualmente nada há de novidade. A falsa novidade estaria no seguinte fato: o 

pressuposto mais geral e ancestral ao movimento de Lefort decorre de uma constatação 

teórico-prática, da parte de Merleau-Ponty, do alcance e limite da dialética, feita, cremos, em 

termos mais ou menos “dialetisantes” (ainda que não em termos estritamente formais, no 

sentido a se permitir falar de uma “lógica dialética”). Na passagem de Merleau-Ponty a Lefort, 

a dimensão propriamente dialética se esvazia na medida em que, uma vez liberado o sentido 

crítico do entendimento, por assim dizer, como o limite externo ao movimento dialético que 

não mais totaliza, a política passa a ser o esquecimento da razão, é a emergência da político 

como mera “ação que se inventa”. Nisso juntaríamos os fios da meada: da emergência da 

instituição do político e do político como instituição em Lefort, e do ocaso da história (e da 

filosofia da história) em Merleau-Ponty. O político assume a sintaxe do entendimento quando 

a razão abandona a prosa do mundo.  

 

Façamos o seguinte recorte: 

 

Face a esta história, que significa a “revolução política” moderna? 

Não a dissociação da instância de poder e da instância do direito, pois 

esta estava no princípio do Estado monárquico, mas um fenômeno 

de desincorporação do poder e de desincorporação do direito 

acompanhando a desaparição do “corpo do rei”, no qual se 

encarnava a comunidade e se mediatizava a justiça; e, 

simultaneamente, um fenômeno de desincorporação da sociedade, 

cuja identidade, apesar de já figurada na nação, não se separava da 

pessoa do monarca.  

Em vez de falar da “emancipação política” como do momento da 

ilusão política, melhor seria, pois, perscrutar o acontecimento sem 
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precedentes constituído pelo desintrincamento do poder e do 

direito, ou, se bem apreciamos o que o direito põe em jogo, o 

desintricamento simultâneo do princípio do poder, do princípio da lei 

e do princípio do saber.93   

 

A desincorporação de que fala Lefort não é mera abstração, igualmente moderna 

como experiência e instrumento, e cuja a linhagem remontaria até Montaigne facilmente, 

ainda que se possa entender a abstração de que falamos como pressuposto da 

desincorporação acima referida. Trata-se, antes, a última, de um dispositivo crítico de outra 

ordem, que inauguraria a modernidade política, por assim dizer, e que pode ser entendido 

como efeito de um processo de longa duração a tornar possível “incorporar” a primeira 

abstração à vida do poder e à experiência política. Em que pese o flerte à narrativa de 

Tocqueville, por parte de Lefort (talvez mais que flerte), a execução de Luiz XVI (um bom rei 

aliás) pode servir de figuração de enorme poder retórico, que na modernidade entra em 

sinonímia com o político: o espaço do político e o espaço da política não têm corpo, não só não 

têm corpo, eles prescindem de um corpo. O ato político de tomar o copo do poder não 

equivale a trocar-lhe o corpo. O que ele produz é a emergência da consciência política 

moderna de que o poder, o político, a política prescindem de corpo, ainda que vivam a 

fantasiar um corpo cuja crítica deve assegurar que não lhes pertence em sentido próprio. No 

processo revolucionário, o corpo que se descobre são os corpos particulares. Assim não parece 

tão inusitado que na ausência do corpo do rei, no caso da Revolução Francesa, o Comitê de 

Salvação Pública acabe por lhe ocupar o espaço, e por um momento, todo o espaço possível 

para o exercício do poder, mas não perdure nesse espaço pois não lhe pertence em sentido 

próprio. O sentido crítico da posição lefortiana em relação à revolução é que ela não é 

propriamente o momento da emergência do “poder popular” ou mesmo da luta de classes, 

que ele reconhece haver, ela o é, mas apenas de maneira inadequada, em claro sentido 

especulativo. Seja o poder popular, a nova figura da soberania na experiência política 

moderna, seja a luta de classes, elas não esgotam o pressuposto último da experiência política 

moderna: a desincorporação do poder. O que seria próprio da revolução é a descoberta do 

espaço político como espaço vazio. Não é mais a inédita mobilidade das classes que cristaliza a 

experiência moderna e, por extensão, a experiência política moderna, uma das formas de 

                                                           
93 LEFORT, C., A invenção democrática, trad. Isabel Loureiro, 1983, Brasiliense, p. 53. 
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figurar a negação da negação. É o reconhecimento da falta de pressuposto da ação política e o 

pensamento e a ação que cabem a partir desse reconhecimento. A partir daí, a tomada do 

poder não é garantia de sua permanência (não devolve o corpo agora fetichista do poder, nem 

a ingenuidade perdida dos súditos). O exercício da política significa aceitar que se corre 

permanentemente o risco de se agir sem fundamento, sem substância. Esse é um dos 

corolários mais evidentes da desincorporação da política (ou o “toda política é opinião”, das 

Aventuras da dialética). Na versão otimista, esse processo devolve ao súdito seu corpo-

próprio, e, mais do que isso, devolve ao súdito o sentido político de seu corpo-próprio, e 

parece-nos que daí também é possível fazer o elogio e a defesa da sociedade civil e sobretudo 

dos direitos do homem: o corpo, se é bem intangível e inalienável de cada um, reconheçamos, 

uma invenção moderna, também é igualmente bem político intangível e inalienável. É com ele 

que se desloca ao espaço do poder e o ocupa, sempre provisoriamente, embora, sendo corpo-

próprio, ele não ofereça corpo ao espaço do poder, ele não pode oferecer corpo ao espaço 

político. É o meu corpo que põe o vazio do corpo do soberano. Não por acaso, o problema da 

violência revolucionária está intimamente ligado à compreensão dos direitos do homem como 

política.  Ora, esse processo – da abstração à desincorporação –, a atingir o coração da política, 

produz o mais notável dos efeitos: ao separar o poder, da lei e do saber, cria-se as condições 

necessárias para a experiência democrática, a feição por excelência que toma a experiência 

política moderna. Não se trata, afinal, da discussão de formalismos que definiriam uma forma 

de governo. Trata-se das condições substantivas para a ação democrática: que cada um tenha 

o corpo, um corpo. Que a política o mobilize, mas não o subsuma, não o totalize. Da skpépsis 

moderna de Montaigne à revolução francesa, faltaria, porém, compreender como o cinismo 

ilustrado do Sobrinho de Rameu, efeito do mesmo processo, poderia ser entendido não 

apenas como  o efeito cômico (e, em alguma medida, subjetivo) da abstração moderna, como 

simples desincorporação do poder do soberano nos modos e nos costumes. Ora, a 

internalização cínica da ausência de substância do poder e a assunção igualmente cínica de 

que há apenas interesses pode produzir como avesso cômico uma vontade geral que é 

paródia, um bem comum que é uma piada. E se eu me valho da opinião, moeda corrente da 

vida animal do espírito, para me dar o corpo que me convêm, afinal sou um cínico, aonde me 

levaria a mera desincorporação do poder? É certo que há totalitarismos e populismos por aí 

para justificar essa nova posição do entendimento – o gênio maligno é anterior ao fetichismo 

da crítica da crítica, reconheçamos.  
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Não se poderia, entretanto, suspeitar que a exceção à experiência democrática não é 

sua regra, que a desincorporação é de ordem moral para uma sociedade cada vez mais 

administrada, isto é, que tem e controla cada vez mais corpos? 

 

*** 

 

Retomemos Merleau-Ponty, demarcando agora os limites da dialética. No conhecido 

final de As aventuras da ialética,  Merleau-Ponty fará uma mea culpa em relação ao que, em 

outro momento, ele chamou de attentisme marxiste. Nesse outro momento ele glosava o 

tema clássico da violência (Humanismo e terror94) e suas consequências e desdobramentos 

políticos. Do  que se tratava exatamente na passagem merleaupontyana de 1947 a 1955? De 

que modo lidar e compreender uma tradição legada, a dialética, ou certa tradição dialética, 

que comportava uma especial constelação de temas clássicos, a filosofia da história, seu 

corolário político, a saber, a classe universal e sua política, a lógica da história e sua álgebra, e, 

sobretudo, o tema mais “exterior”, a violência revolucionária (a submissão do corpo, seu e do 

outro, à lógica da história).  E, porque se trata de dialética, o problema mais exterior passa a 

ser o central: como lidar com a suspeita de seu esgotamento, da filosofia da história e da 

dialética,  no que tange ao que orbita em torno de e da história bem como da própria 

violência? A estratégia merleaupontyana pode parecer excêntrica, mesmo para os 

                                                           
94 MERLEAU-PONTY, M., Humanisme et terreur, essai sur le problème communiste, Idées/Gallimard, 

Paris, 1947. 

“Nós ensaiávamos, no dia seguinte a guerra, formular uma atitude  de attentisme marxista 

(contemporização marxista, nota de AOTC). Parecia-nos visível  que a sociedade soviética estava 

bastante longe dos critérios revolucionários definidos por Lênin e que a ideia mesma de um critério de 

compromisso válido teria sido abandonada, que, em consequência, a dialética ameaçava  se tornar a 

identidade simples dos contrários, isto é, ceticismo. Um comunismo completamente voluntarista 

aparecia, inteiramente fundado na consciência dos chefes, renovação do Estado hegeliano e não 

perecimento do Estado. Mas, qualquer que seja a “grande política” soviética, nos observávamos que a 

luta dos partidos comunistas é também, em outros países, a luta do proletariado, e não nos parece 

impossível que ela fosse, por isso, reconduzida às vias da política marxista. A URSS não é, dizemos, o 

poder do proletariado. Mas a dialética marxista continua a operar pelo mundo. Ela se compartimentou 

quando a revolução  se limitou a um país subdesenvolvido. Mas se a sente presente nos movimentos 

operários da Itália e da França.” MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 

1955, p. 334. 
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desenvolvimentos dialéticos, mas não é imotivada: pela violência Merleau-Ponty amarra dois 

nós essenciais para sua reflexão: o corpo e a subjetividade. O quanto da história pode 

legitimamente violar e avassalar um corpo vivo, e a subjetividade que lhe é sucedâneo, essa 

questão (seja o debate entre Hegel e Kierkegaard, seja a política dos intelectuais pós-68) já 

está completamente dada em Merleau-Ponty. A novidade dessa retomada do tema da 

violência revolucionária em As aventuras da dialética seria que, a partir desse último balanço, 

esse registro não seria mais direto, da história e da filosofia da história, – seja porque esses 

temas perderam seu “realismo de primeiro grau”, seja porque mediações políticas de outra 

natureza faziam às vezes daquilo que seria a álgebra da história, em suma:  ninguém 

suficientemente atento ao pós-guerra e seus arredores poderia, passado o primeiro furor, 

apostar todas suas fichas em uma revolução para amanhã ou depois de amanhã. A paz 

europeia já estava em curso e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951),95 o começo 

bem pensado do mercado comum e da união monetária, bem como de uma série de outras 

políticas multilaterais para a Europa que acabara de sair de uma guerra fraticida, estava ali 

para mostrar que, de fato, se encerrara a última guerra dos trinta anos.  Passado quase 

sessenta anos foi o que sobrou. Eis que aqui também a verdade é o resultado, o resultado é a 

verdade. 

 

 Observemos, contudo,  o quanto a agudeza de As aventuras da dialética se dá hoje 

por detrás de uma imediata (e de difícil remoção) pátina do tempo e quanto o leitor não corre 

                                                           
95 “A crescente rede de alianças, agências e acordos internacionais propiciava pouca garantia de 

harmonia internacional. Tirando proveito da perspectiva histórica, podemos hoje perceber que o 

Conselho da Europa, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a União Europeia de Pagamentos e, 

principalmente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foram o embrião de um sistema nova e 

estável de relações interestatais. Documentos como a Convenção pela Proteção dos Direitos Humanos, 

instituído pelo Conselho da Europa em 1950, haveriam de adquirir um significado duradouro nas 

décadas seguintes. Porém, na época em questão, esses documentos, tanto quanto as agências que os 

publicavam , assemelhavam-se às alianças e ligas bem-intencionadas (e condenadas ao fracasso) da 

década de 1920. Os contemporâneos mais céticos tinham motivos para prestar pouca atenção em tais 

documentos. 

Todavia, com a morte de Stalin e o fim da Guerra da Coréia, a Europa Ocidental se viu, subitamente, 

numa era de extraordinária estabilidade política.” 

JUDT, Tony. Pós-guerra. Uma história da Europa desde 1945. Editora Objetiva, trad. José Roberto 

O’Shea, Rio de Janeiro, p. 252.  

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

o risco de ver no livro um debate datado (senão vencido), em uma língua, enfim, morta. À sua 

maneira, MP antecipava a Europa pós-1968 (apesar de 1968), e via no debate “revolucionário” 

versus “contrarrevolucionário” um esgotamento que, de certo modo, pegaria o radicalismo 

universitário francês de surpresa, mas sem prejuízos para o maduro comércio de ideias (com 

pagamento à vista ou à prazo) do que é tributário.  

Sigamos. 

Aceitemos a sugestão de que o tema que organiza os demais é o tema da violência 

revolucionária e por extensão o da violência política, que amplifica e generaliza o hiato entre 

meios e fins. Observemos o seguinte juízo: é em torno do problema da violência que melhor se 

pode compreender o limite da dialética, de um ponto de vista merleaupontyano, é lá que 

Merleau-Ponty fareja o esgotamento de seu próprio attentisme.96 

Expliquemos, dando o passo seguinte:   

Por meio da violência, Merleau-Ponty decantaria o problema propriamente dialético, 

os limites das operações de  não identidade: violência = a não violência, sobretudo se for 

violência revolucionária, mas até que ponto? Ora, eram justamente as operações de não 

identidade que articulavam o nexo dialético entre meios e fins, de modo a não tornar vão o 

voo de Minerva. Igualmente, o ardil da razão decorria disso: de que o processo histórico não se 

daria por meio da identidade salvaguardada pelo entendimento. Assim: em que momento a 

não identidade se interverte (ou reverte) em mera identidade (dialética da dialética, o que 

Merleau-Ponty chama de fetichismo metodológico), em que momento – especulativo – a 

violência torna-se mera violência? Sem haver formalização estrita, não nos parece absurdo 

afirmar que Merleau-Ponty via com não modesta clareza o problema, e As aventuras da 

                                                           
96 “Quel que soit , la stagnation révolutionnaire dans le monde et la tactique des Fronts populares ont 

trop profondément modifié les prolétariats, le recrutement et la formation théorique des partis 

communistes, pour que l’on puisse attendre à brève échéance un renouveau de lutte des classes à 

visage découvert, ou même proposer aux militants des mots d’ordre révolutionnaires qu’ils sentiraient 

pas. Au lieu de deux facteurs clairement circonscrits, l’histoire de notre temps comporte donc des 

mixtes, une Union soviétique obligée de composer avec des États bougeois, des partis communistes 

ralliés à la politique des Fronts populares ou, comme en Italie, arrêtés dans leur développement 

prolétarien par les incidences de la “grande politique” soviétique, des partis bourgeois incapables de 

définir une politique économique cohérente, mais, dans les pays affaiblis, conscientes de leur 

impuissance et vagamente acquis à un “revolutionnarisme” qui peut les conduire à des ententes 

momentanées avec la gauche”, MERLEAU-PONTY, M., “Pour la vérité”, OEuvres, Gallimard, Paris, 2010, 

p. 147. 
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dialética é um livro, porque dialético, capaz de rastrear os limites da dialética mais ou menos 

replicando o seguinte achado crítico: o movimento propriamente dialético sempre está sujeito 

a uma interversão da interversão, a cair, sem mais, desta feita, no entendimento puro e 

simples e ainda portar uma “aparência” dialética – é o nascimento da ideologia da crítica, 

expressão e parte do argumento que tomamos de empréstimo de Ruy Fausto.  

Assim, supomos que As aventuras da dialética se organiza por meio de um mata-burro 

muito próprio, a bloquear a vida animal do espírito dialético, o que o faz por meio de um limite 

sabidamente externo ao movimento imanente do conceito: a crise do entendimento.97  Ele 

oporá o unilateralismo da ideologia da crítica ao unilateralismo do próprio entendimento. 

Tudo o que se anuncia no capítulo acerca da “crise do entendimento” pode ser lido a 

contrapelo: e nada mais dialético. A “crise do entendimento” é menos crise do entendimento 

e muito mais sintoma da crise da dialética. O aparente problema dialético do início do capítulo, 

“a verdade e a liberdade são de uma outra ordem que a luta e não podem subsistir sem ela”, 

funciona como seu contrário, porque não se trata de totalizar a luta (ou a mera violência) no 

seu contrário – a verdade e a liberdade –, operação tipicamente dialética já que opera por 

subversão da ordem da identidade, mas de reconhecer que, a ligação entre uma e outra, 

porque contingente, esvazia qualquer teleologia histórica – dialética ou não. O que Merleau-

Ponty melhor toma de Weber não é o liberalismo da boa vontade (a razão pura prática) e da 

história universal de um ponto de vista cosmopolita, o que nem há em Weber. É o 

reconhecimento que a exterioridade que funda a verdade e a liberdade, indicada sob o índice 

de luta, é violência e não cessa de o ser; para isso, não há antídoto definitivo, há tão somente a 

possibilidade de opor à violência, violência.   

Weber contra Marx, nesse contexto específico, significa que em vez da ultrapassagem 

dialética (voltaríamos ao problema da história versus pré-história), a operação por excelência 

da álgebra histórica, está posto um dispositivo que reconhece a exterioridade dos limites do 

conceito, que mesmo a verdade e a liberdade (do espírito ou não) só vigem ao reconhecer seu 

próprio limite, que seu alcance será sempre limitado pela contingência que o põe, e que essa 

contingência nunca se totaliza, o que equivale a dizer que a verdade pode sucumbir à barbárie. 

Essa propedêutica metodológica não é, contudo, imune ao seu próprio avesso (e volta-se à 

                                                           
97 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, “La crise de l’entendement”, p. 17, Gallimard, 

Paris, 1955. 
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dialética): quando se pretende ver de “fora” a história, sob um fundo de opacidade e 

contingência que não é nem podem ser “reduzidas”, é preciso reconhecer o quão parcialmente 

se vê, e aceitar o equívoco. Como, porém, lidar com essa porção da história e da vida não 

reduzida, que não diz respeito ao passado das formas, mas sim ao seu presente? Qual a sua 

natureza de presente? Novamente, a violência. Mas não a violência que se cura sem deixar 

cicatrizes, uma violência sabidamente da ordem da identidade: violência como mera violência 

– da promessa de progresso social à mera barbárie. Aqui, reenquadrando os problemas da 

filosofia da história, pouco a pouco institui-se com a crise do entendimento, tema-chave do 

livro merleaupontyano, uma nova temporalidade da história e da política, uma temporalidade 

parcial, repetitiva, não cumulativa e sob o permanente risco de ser ou tornar-se mera 

violência. O resto da história, o que sobra da operação da história, não tem cura, não há 

negatividade que trague tudo o que há ao mero movimento de si para si. Há um positivo inerte 

na história, um positivo atual, em toda história, um mau infinito, que se sabe por não se poder 

o conhecer, que se evita por contaminar de uma contingência selvagem toda ação. Em parte, é 

também esse o lugar da subjetividade e da política.  

 

Ora, a proximidade do presente, que nos faz dele responsável, não 

nos dá, porém, o acesso à coisa ela mesma: desta vez, é a falta de 

distância que não nos deixa ver senão um lado. O saber e a prática 

afrontam a mesma infinitude do real histórico, mas respondem de 

duas maneiras opostas: o saber, multiplicando as visões, mediante 

conclusões provisórias, abertas, motivadas, isto é, condicionais, a 

prática por meio de decisões absolutas, parciais, injustificáveis. 

Mas como lidar com esse dualismo? É o dualismo do passado e do 

presente, que não é evidentemente absoluto. Um vez que vi, teria 

que amanhã construir uma imagem, e não posso, no momento em 

que o vi, fingir que o ignoro. O passado que eu contemplo foi vivido e 

desde que eu quero entrar em sua gênese, eu não posso ignorar que 

ele foi um presente.98 

 

Trocando em outros miúdos, o conceito se dissociou do tempo, o tempo do conceito 

não é mais o tempo da história. Essa pode bem ser a chave de leitura merleaupontyana para a 

                                                           
98 Idem, ibidem, p. 19. 
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história do seu tempo, sob as lentes da crise do entendimento.99 Isso que poderíamos chamar 

de a abstração em Weber, o modo pelo qual o tipo ideal é mera forma purificado do real, e, 

como tal, não teria objetividade em sentido próprio, teria objetividade teórica, não 

objetividade prática, produz importantes consequências. Ora, a dissociação entre tempo e 

conceito, falando ainda em língua dialética, significa que o tempo do tipo ideal (tempo gêmeo 

                                                           
99 “De um modo oposto aos dois modelos teóricos que examinamos anteriormente, Max Weber faz da 

ação o objeto social por excelência (embora para ele nem toda ação  seja social): “(…) [o] objeto 

específico [da sociologia compreensiva] não consiste em qualquer ‘diposição interior’ ou 

comportamento externo, mas na atividade (Handeln)” (Weber, 59, p. 429; idem 56, p. 305; grifado pelo 

autor). “(…) tanto a sociologia  como a história fazem acima de tudo interpretações  de caráter 

‘pragmático’ a partir de encadeamentos compreensíveis da atividade” (id., ibid.). A ação pode ser 

coletiva, mas toda ação coletiva é de direito redutível a uma pluralidade de ações individuais. Para 

Weber, é um “fato elementar” “que a realidade só convém ao concreto, ao individual (Individuel) (id., 

ibid., p. 225). ““Para nós, não pode haver atividade (Handeln) no sentido de uma orientação 

significativamente compreensível do comportamento próprio, senão sob a forma de um comportameto 

de uma ou várias pessoas singulars (einzelnen)” [Weber] O que existe para além da realidade constituída 

pelas ações singulares? [O autor está resumindo a posição de Weber]. Há por um lado as regras sociais, 

cujo estatudo ontológico é problemático, e que de qualquer forma não são o objeto da sociologia, mas 

da ciência juridica. Por outro lado, a partir das ações como realidades que em última instância remetem 

sempre ao singular, pode-se e deve-se construir os tipos ideais. Mas os tipos ideais não são estruturas 

objetivas, e isto porque nem são estruturas nem têm objetividade. Os tipos ideais não “desdobram” a 

realidade como as regras de uma língua, à maneira do estruturalismo, ou como uma segunda 

linguagem, à maneira da dialética. Eles são formas puras ou purificadas do real.”, FAUSTO, R., Dialética 

marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples, “Dialética, estruturalismo, 

pré(pós)-estruturalismo”,  pp. 146-147. Editora Brasiliense, São Paulo, 1997.     

 

Que se veja também o seguinte: 

 

“Assim, não há atributos intrínsecos aos fenômenos que permitam o seu conhecimento pleno através 

das supostas evidências ensejadas por alguma forma de captação intuitiva. Definitivamente, e isso 

nunca será demais enfatizado, a compreensão não diz respeito às personalidades dos agentes, muito 

menos a quaisquer “vivencias”, mas às suas ações. A Weber não interessa a vivência dos sujeitos, mas 

sua experiência. Vale dizer, também não lhe interessam suas ações de per si, mas sim o estabelecimento 

de nexos causais entre várias ações do mesmo agente (típico) ou entre as ações de vários sujeitos 

diversos, nem mesmo contexto. Daí a importância, nesse ponto, do conhecimento “nomológico” do 

pesquisador, pois o que importa é transcender a ação singular como puro evento. Daí também a 

importância dos procedimentos envolvidos no tipo, pois do contrário não há como transcender a pura 

realidade empírica vivida, que é um fluxo inesgotável de eventos singulares (um “contínuo 

heterogêneo” para usar a linguagem de Rickert, que aqui cabe). Tomado de per si o universo dos 

eventos singulares é puramente contingente; mas, mas como os homens criam valores e são capazes, 

em função desses, de atribuir significado à sua conduta, está aberto o caminho não só para a 

racionalidade da ação como também para seu conhecimento  pelas vias racionais próprias ao método 

científico”. COHN, G., Crítica e resignação, p. 123. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 
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da ação ou ações individuais do qual decorre) é um tempo vazio e vazado pela contingência, 

mas por uma contingência específica. Não a contingência de corte merleaupontyano objeto 

permanente de elogios – da dúvida de Cézanne ao visível e o invisível, passando, ainda, pelas 

agruras das experiências das patologias. Aqui, trata-se, antes, de uma contingência que não se 

deixa preencher por qualquer nexo a posteriori, que não se “dialetiza” (abusando do 

neologismo), uma contingência que permanece permanentemente separada, afrontando um 

sentido que certa configuração histórica tornou possível, de modo que o progresso relativo da 

história possa ser desmentido a qualquer momento. Avançando na análise (que em boa parte 

tomamos de empréstimo as análises de Ruy Fausto em “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-

estruturalismo”100), a face subjetiva dos valores (o sentido antes que se objetive em um 

ethos, por exemplo) está completamente dissociada da história, apenas serve de relativo 

instrumento de investigação. Aqui, a face menor da contingência é a irracionalidade que pode 

motivar a atividade do agente, à parte de qualquer imanência histórica. A permanência, por 

assim dizer, da eficácia da atividade (ou o sucesso da atividade do agente da ação) decorre de 

como se estabelece, a partir da ação do agente e sem recurso a qualquer noção de “objeto 

social” ou “estrutura inconsciente”, uma constelação de sentido que ligaria precariamente a 

face subjetiva do agente (a ética protestante) ao seu efeito para-objetivo o espírito do 

capitalismo. Se existe o tal espírito do capitalismo (sua substância não interessa para a ciência, 

apenas seu efeito), isso se dá porque ela, a ética protestante, pode (porque a relação pode ser 

factual, mas não necessária) contingentemente engendrar um processo de acumulação 

econômica suficientemente eficaz para se tornar sua própria “lei”, que redunde em sua 

própria reprodução e transmissão histórica (a passagem clássica de um ethos religioso a um 

tipo de racionalidade econômica). 

Diferentemente do que possa parecer, a disciplina moral (religiosa) e subjetiva 

instaurada por um certo calvinismo não adquire em Weber qualquer conteúdo fetichista 

(parecer o que não é, indicando, assim, o seu registro mais óbvio). É mera disposição subjetiva, 

quase objetiva, e que mantém com a ação que engendra mera relação parcial e contingente. 

Não há nexo de forma ou conteúdo a ser explicitado entre a disposição subjetiva e o efeito 

prático, senão como ponto de vista separado, a verdade em tempos de crise, para uso analítico 

                                                           
100 Op. cit., p. 137 e ss. 
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da ciência. Enfim, aonde queríamos chegar, chegamos: não há juízo de reflexão em Weber.101  

O entendimento weberiano é completamente asséptico. Daí em seu liberalismo não haver 

nada de otimismo. Seu liberalismo decorre de uma arraigada adesão a um tipo radical de 

contingência, não cumulativa.  

 

Weber não é revolucionário. Ocorre bem que ele escreva que o 

marxismo é “o caso mais importante de construção de tipos ideais” e 

que todos os que fizeram uso de seus conceitos sabem como eles são 

frutíferos, sob a condição de tomar como sentido o que Marx 

descreve como forças.  Mas, para ele, essa transposição não é 

compatível nem com a teoria nem com a prática marxista. Como 

materialismo histórico, o marxismo é uma explicação causal, pela 

economia, e na prática revolucionária, Weber nunca vê aparecer a 

escolha fundamental do proletariado.102 

 

Essa redução de “força” ao “sentido” é muito menos inócua do que pareceria à vã 

epistemologia. Organizando a experiência por meio de um tipo abstrato não objetivo, a 

releitura weberiana das “forças produtivas versus o modo de produção” significa, e apenas 

significa na medida de sua abstração.  O sentido teórico e especulativo próprio do marxismo 

não haveria, senão como instrumento analítico (nunca sintético, em função do hiato abstrato e 

intransponível entre a atividade do agente e o sentido posto, que só pode ser sentido posto 

mediante a purificação abstrata do real e nunca como sua dedução).  Reduzir a crítica da 

                                                           
101 Vejamos. “L’idée générale qui, bien entendu, venait de Hegel, était que, à la différence de ce qu’on 

trouve dans la logique formelle, le jugement devait être pensé, en general, comme un mouvement de 

réflexion (pouvant ausse se présenter, comme nous le verons, comme non réflexion) du sujet dans le 

prédicat. Dans la première forme ainsi dégagée, que nous désignions comme “jugemnt de réflexion”, 

forme canonique en quelque sorte, le sujet est présupposé et se réfléchit dans un prédicat qui, seul, est 

posé.”, FAUSTO, R., Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris, L’Harmattan, p. 8. 

 

Seguimos: “Dizíamos que do ponto de vista dialético, como também, mas em sentido diferente, para o 

estruturalismo, o social pode ser pensado como análogo da linguagem. Dizer que o social para a 

dialética é análogo a uma linguagem entendida como fluxo de significações é supor que o social é 

pensável em termos de juízos.”  FAUSTO, R., Dialética marxista, dialética hegaliana: a produção 

capitalista como produção simples, “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”,  p. 153. Editora 

Brasiliense, São Paulo, 1997. 

102 Idem, ibidem, p. 40. 
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economia política a mero instrumento analítico implica naturalmente supor que não haja juízo 

de reflexão.  A crítica não pode ser “prática”, a supor que seu momento propriamente 

especulativo decorreria de como a prática social pressupõe o juízo de si mesma, o juízo de 

reflexão. A prática deve operar mediante outros imperativos.  

Tentemos ser um pouco mais claros: 

 

Com efeito, se pensarmos que essa relação com o tempo é 

igualmente a relação com o “mundo”, poderemos dizer: se os 

discursos do entendimento (a filosofia transcendental em particular) 

põem entre parênteses o mundo (o tempo) para proceder ao ato de 

fundar, a dialética põe entre parênteses ato de fundar para se 

apropriar teórica e praticamente do mundo.103  

 

Em Weber, o discurso político do entendimento, a abstração que põe o tipo ideal não 

pode por o mundo, isto é, a ciência não pode ser “prática”. Igualmente, o mundo posto, não 

pode por a abstração, senão como recurso analítico subjetivo. A política só pode ser opinião. 

Essa higiene metodológica é a chave de toda e qualquer política do entendimento.  Desse 

arranjo teórico não se pode “deduzir” uma política. A política que há e sempre há, de qualquer 

maneira, com ou sem dedução, por impossibilidade de encontrar o princípio no mundo – a 

fundação só pode ser, segundo o entendimento, ponto de vista e sempre parcial – é ação à 

parte do tempo, em um tempo que não transcorre, porque nesse agora a política é sempre 

falta de distância, e o conhecimento, distância infinita. 

Assim, a crise do entendimento, esse entendimento radical, é que dá nexo as 

aventuras da dialética na medida em que é sob seu fundo crítico que se põe em movimento a 

figura da dialética. A história da dialética deve ser a história de seu avesso. Daí o cuidado de 

Merleau-Ponty, instruído pelo entendimento, em acompanhar, sem  à meia distância (evitando 

a imanência do conceito e a abstração estéril do entendimento) certos desenvolvimentos 

dialéticos para melhor lhes fotografar o limite. Para lhes fotografar o esgotamento. Dessa 

                                                           
103 FAUSTO, R., Sentidos da dialética. Marx: lógica e política, p. 56, Petrópolis, Vozes, 2015. 
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maneira é que o livro culmina no ultrabolchevismo104 – a rigor a figura menos dialética das 

aventuras da dialética, menos dialético que próprio entendimento weberiano, entretanto, o 

mais presente ponto de vista espiritual da política revolucionária. 

Ora, o reenquadramento dos problemas da filosofia da história já apareciam em 1949: 

estava lá, nos termos a que convergiria ao capítulo sobre Weber de As aventura da dialética, 

nas “Notas sobre Machiavel” do mesmo Merleau-Ponty.105  

 

Mas o que ele tem de original [Machiavel], havendo colocado o 

princípio da luta, ele passa para além disso, sem nunca o esquecer. 

Na luta mesma ele encontra outra coisa que o antagonismo. 

“Enquanto os homens se esforçam para não temer, eles se põem a 

fazer temer o outro, e a agressividade que eles recriam  deles 

mesmos, eles a atiram no outro, como se, de toda necessidade, fosse 

necessário ofender ou ser ofendido”. No mesmo momento em que 

eu temo  eu faço temer, a mesma agressão que afasto de mim, eu a 

remeto ao outro, o mesmo terror que me ameaça é o que eu despejo 

no outro, eu vivo meu temor naquele em que me inspira. Mas por 

um efeito reverso, a dor de que sou a causa me dilacera ao mesmo 

tempo que minha vítima, e a crueldade, afinal, não é uma solução. É 

sempre um recomeço. Há um circuito do eu e do outro, uma 

Comunhão de Santos negra, o mal que eu faço, eu me faço, e é justo 

contra mim mesmo que eu luto lutando contra o outro.106    

 

A glosa merleaupontyana não esgota a questão, por certo, mas recoloca a nota sobre 

Maquiavel em outra chave. O poder, uma vez instituído, não é, nem poderia ser, o exercício 

simples da violência sobre o outro – o povo, a multidão, a ralé – um tipo de tirania absoluta, 

sem resto, violência “pura”, ação “pura”. De fato, um dos pressupostos mais ricos do Príncipe 

de Machiavel é o reconhecimento de que a luta põe o poder, logo, não há origem que não seja 

maculada pela violência, pela contingência, e pela fortuna. É o outro da política que inventa a 

própria política. Mais que isso: o reconhecimento crítico da origem desfaz o mito da origem,  a 

                                                           
104 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures  de la dialectique, “Sartre et le ultra-bolchevisme”, p. 143. 

Paris, Gallimard, 1955. 

105 MERLEAU-PONTY, M., Signes, Paris, Gallimard, Edição de Bolso, 2001, p. 343. 

106 Idem, ibidem, 344. 
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imperfeição da “origem”, por assim dizer, da política é o que determina seu caráter e sua 

natureza. O esforço da política e do político, o agente desse novo espaço instituído, será 

sempre passar a outra coisa que seu começo, esquecer a violência e o arbítrio, e repor o poder 

nos termos do poder, em termos que ela mesma inventa a posteriori: a legitimidade, a doce 

coerção. Da leitura fácil, “maquiavélica”, dos usos e abusos que o poder faz do outro, já 

passamos a outra coisa. A alteridade é a chave do poder, e o que cabe ensinar ao príncipe é 

que há tanto mais poder disponível – e logo, menos violência – quanto mais reconhecimento 

houver. Nos termos de Merleau-Ponty, o outro não é mais o objeto de que o poder desfruta e 

dispõe, mediante a mão firme do príncipe. O outro é parte de um conjunto simbólico, em que 

a figuração do poder, o modo como ele aparece, é reconhecido e ajuizado, dá o ritmo da 

trama. Nem eu, nem o outro, o príncipe não dispõe, ele repõe todos nós, ele mesmo inclusive, 

em uma trama do poder. O sentido mais próprio da política, tanto mais eficaz quanto mais o 

outro se convence que sua posição relativa também passa por sua escolha.  É a liberdade que a 

política instaura. 

Nesse espaço, em que não se esquece da violência pura que o gestou,  mas evita-se a, 

o poder, já sob a gramática política que o define, constitui-se em um jogo de sombras. Seu 

pecado original não o rebaixa, pelo contrário, eleva-o. Mas eleva-o em aparência, e não 

poderia ser de outro modo. É nessa aparência em que ele vive e se nutre de modo a evitar o 

que não é mera aparência, a violência pura, a moral pura.  

Se parece haver um curso inflexível das coisas, isso é apenas no 

passado. Se a fortuna parece ora favorável, ora desfavorável, é que o 

homem tanto  compreende, tanto não compreende o seu tempo, e 

as mesmas qualidades fazem, conforme o caso, seu sucesso e sua 

perda, mas não por acaso. Como em nossas relações com o outro, 

Machiavel define em nossas relações com a fortuna uma virtude tão 

afastada da solidão quanto da docilidade.  Ele indica como nosso 

único recurso essa presença ao outro e ao nosso tempo, que nos faz 

encontrar o outro no momento em que renunciamos a o oprimir. 

Encontrar o sucesso no momento em que renunciamos à aventura, 

escapar do destino no momento em que compreendemos o nosso 

tempo.107 

 

                                                           
107 Idem, ibidem, p. 355. 
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*** 

 

 

O que Lefort redesenhará como o marco fundante da experiência política moderna – a 

instituição do poder como instância separada, à parte – estado e sociedade civil, súdito e 

soberano – Merleau-Ponty antecipa nessas notas (observemos ademais: essa separação 

lefortiana é uma opção pelo entendimento, e o retorno de Machiavel reforça a tese chave 

lefortiana: a experiência política moderna é uma experiência do entendimento, a política da 

razão foi sonho de um século de verão revolucionário): o poder, em sua acepção moderna, é 

da ordem do simbólico (não só porque é ausência de corpo, igualmente porque não quer ser 

violência pura) e do separado, e vige como fato na exata medida da sua eficácia. Sua 

temporalidade é, se se quiser, circular e precária, por isso sujeita mais que qualquer outra à 

fortuna, e não há ordem do tempo que não seja a de um tempo oblíquo e em alguma medida 

inerte. O poder sofre de uma “despotência” inaugural, originária – a mera violência, em certo 

sentido, é fraqueza, não força –,  daí sua inorganicidade, sua não corporeidade, já que é a luta 

e a violência que o põe, como são igualmente a marca de sua separação. A partir daí ele opera 

para esquecer sua origem e ser o outro de sua origem, ser um modo específico de sedução e, 

no limite, de coerção dócil. Há um recobrimento do entendimento pelo próprio entendimento, 

da violência, mera violência, pela legitimidade relativa da violência do poder. Se ele mostra as 

garras, se for mera violência e abuso, corre-se o risco de perder o que lhe é mais caro, sua 

eficácia simbólica, o fato de ser poder à distância e poder ser poder a distância – eis a figura 

mais enfática de nosso teatro de sombras. Há, portanto, violência do entendimento que não é 

mera violência sem o ser da razão. A crueza do entendimento, nesse caso, parece mais 

“realista” do que a violência da razão. 

 

Essa temporalidade do poder e sua dinâmica, a assunção de seu sentido moderno e 

portanto atual, é isso que, em filigrana, As aventura da dialética mobilizam: é o entendimento 

a demarcar os limites da dialética. Ainda que Merleau-Ponty deixe um pé no barco da dialética 

– fazendo água ou não. Seria a última memória ou registro de uma tradição que se imobiliza? 

Assim como o Príncipe, de Machiavel, As aventuras da dialética não é um livro prático , de 
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mero conselhos aos príncipe – ainda que assuma vez e outra essa máscara.  É outra coisa. É um 

livro sobre o ocaso de um mundo.  

 

Essas dificuldades deveriam chamar uma nova reflexão sobre a 

história e a política. Talvez, a considerar com mais atenção o jogo das 

relações de força, ver-se-ia que é inseparável de um estado da 

sociedade, que os conflitos de interesses não dão senão uma imagem 

grosseira e incompleta. Esse estado, para o definir, seria necessário 

conhecer as precisões dos homens, os direitos e os poderes que eles 

adquiriram em uma época dada, em virtude frequentemente de suas 

antigas lutas e que são tornados naturais, a intolerância que 

manifestam em relação a toda mudança suscetível de as colocar em 

causa, a pressão, enfim, que exercem por suas reivindicações sobre 

os grupos dirigentes da economia.108  

 

*** 

 

Daí podemos passar ao nosso segundo desenvolvimento. Respondendo novamente a 

questão: por que os direitos do homem são uma política, agora já em versão lefortiana? A 

resposta é longa, mas bem dada. Podemos resumir: no novo registro temporal que funda o 

político (nossa hipótese), bem circunscrito os limites da dialética como ideologia da crítica, há 

instâncias, regiões, por assim dizer, não mais permitidas às operações da não identidade – e a 

violência passa a ser uma delas. Paradoxalmente, o direito ao corpo, a salvaguarda de si, sob 

qualquer hipótese, emerge da aposição do entendimento à razão. A dinâmica moderna do 

poder – sua separação abstrata, tem e com razão, aos olhos de Lefort, um sentido profilático e 

político: a abstração do homem é todo homem que o tempo põe como possível e 

simultaneamente é o homem que não é soberano. A desincorporação do “homem” do corpo 

político é a instância crítica do entendimento que evita a totalização que permanentemente 

tenta o soberano. A extrapolação dessa tendência é que fornece a teoria do totalitarismo, algo 

como a forma degenerada da desincorporação do poder, a inversão que pretende transformar 

o outro em parte de si próprio. A política também se inscreve nesse jogo de abstração e 

                                                           
108 LEFORT, C., Sur une colonne absente, Paris, Gallimard, 1978, p. 52.  
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contra-abstração. A “contra-abstração” dita de “esquerda” pode igualmente não ser da ordem 

da emancipação, pelo contrário, pode ser da ordem da submissão mais radical, da tirania. No 

arranjo crítico de Lefort, a justificativa da tirania será sempre ideológica, supor que haja uma 

boa tirania de esquerda e uma má tirania de direita e esquecer o próprio substrato da tirania: 

o sequestro do corpo do outro como parte do corpo do soberano, da qual ele, o soberano, 

pode dispor a seu bel prazer. Daí, a crítica ao totalitarismo poder ser entendida como crítica 

anterior à clivagem entre esquerda e direita. É esse dispositivo abstrato (abstrato e da ordem 

do entendimento) que permite a Lefort reatualizar – em sentido teórico, bem entendido – o 

problema dos direitos do homem, menos o ser do homem, mais a potência de si que deve ser 

preservada na intangibilidade do corpo. 

 

Como ocorre algumas vezes, o político duro ama os homens e a 

liberdade de modo mais verdadeiro que o humanista declarado. É 

Machiavel que elogia Brutus, é Dante que o condena. Para ser 

soberano em suas relações com o outro, o poder libera os obstáculos 

entre o homem e o homem, e põe algo como uma transparência em 

nossas relações – como se os homens não pudessem ser próximos 

senão por meio de uma sorte de distância.109  

 

Essa ideia diretora da noção de crítica presente no artigo clássico de Lefort beneficia-

se de um movimento de tipo dialético, que poderíamos chamar de reversão, seguindo 

novamente Ruy Fausto. Ora, a reversão em questão aqui é a que permite, no limite, sublimar o 

corpo do homem, o ideal da sociedade totalitária, no corpo do soberano sob a justificativa 

(ideológica) de que a tirania com o homem de hoje fará nascer o novo homem de amanhã. O 

que a reversão produz é desincorporar os fins dos meios e transformar os meios em seu 

próprio fim, sem o dizer. Essa é a sociedade totalitária e seu sucedâneo ideológico. À medida 

que esse material ótimo para a crítica se torna rarefeito, isto é, em que a crítica da reversão 

entre meios e fins acaba por suprimir os fins – outra operação do entendimento –, à medida 

que o dispositivo da abstração se “des dialetiza”, Lefort perde potência crítica. Nesse quadro, a 

política dos direitos dos homem pode ser tornar meio para os mais diversos e excêntricos fins. 

                                                           
109 Idem, ibidem, p. 354. 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

De todo modo, não é sem razão que, feita a crítica merleupontyana à filosofia da 

história, tal como nos dá testemunho As aventuras da dialética, será permitido a Lefort 

reelaborar toda a história política moderna, recuando à emergência do tema sobre os direitos 

do homem durante a revolução francesa e o pacificando no “fim da filosofia da história”, com 

a nova paz europeia (que talvez esteja com os dias contados, no momento em que 

escrevemos). Seria como se se pudesse recontar a história do século XIX europeu já sem o 

recurso à filosofia da história, tangendo outros caminhos. Novamente Tocqueville contra Marx. 

O que não foge exatamente dos ares daqueles tempos – o último quarto do século XX – em 

que liberdade de espírito será  também repertoriar os “desastres” da revolução francesa. 

 

Estas duas versões, a do Estado Burguês e a do Estado Socialista não 

permitem discernir a natureza do poder político, a dinâmica própria 

da burocracia do Estado. Em primeiro lugar, desconhece-se o sentido 

de uma mutação que está na origem da democracia moderna: a 

instauração de um poder limitado de direito, de tal sorte  que, fora 

do espaço político (no sentido estrito, convencional do termo) se 

circunscrevem espaços econômico, jurídicos, cultural, científico, 

estético obedecendo cada um suas próprias normas.110 

 

Dever-se-ia sobretudo reconhecer o caráter simbólico do poder, em 

vez de reduzi-lo à função de um órgão, de um instrumento a serviço 

das forças sociais que lhe preexistiriam. Na falta dessa perspectiva 

não se vê que a delimitação de uma esfera do político é 

acompanhada de um modo novo de legitimação, não somente do 

poder mas das relações sociais como tais. A legitimidade do poder 

funda-se sobre o povo, mas à imagem da soberania popular se junta 

a de um lugar vazio, impossível de ser ocupado, de tal modo que os 

que exercem a autoridade pública não poderiam pretender 

apropriar-se dela. A democracia alia esses dois princípios 

aparentemente contraditórios: um, que o poder emana do povo; 

outro, que esse poder não é de ninguém. Ora, ela vive dessa 

contradição. Por pouco que esta se arrisque a ser resolvida ou o seja, 

eis a democracia prestes a se desfazer ou já destruída. Se o lugar do 

poder aparece, não mais como simbolicamente mas como realmente 

vazio, então os que o exercem não são mais percebidos como 

indivíduos quaisquer, como compondo uma facção a serviço dos 

                                                           
110 LEFORT, C., A invenção democrática, trad. Isabel Loureiro, 1983, Brasiliense, p. 76. 
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interesses privados e, simultaneamente, a legitimidade sucumbe em 

toda a extensão social; a privatização dos agrupamentos, dos 

indivíduos, de cada setor de atividade aumenta: cada um quer fazer 

prevalecer seu interesse individual ou corporativo. No limite, não há 

mais sociedade civil”.111 

 

Revisemos. Lefort não se furta a reescrever a história da experiência moderna e seu 

sentido político. Assumamos assim em sentido vago aquilo que se dá a partir invenção do 

mercado mundial, com todos os seus antecedentes e seus consequentes, mais os  

pressupostos que são exigidos para tal e tanto, por meio de algo como uma etnologia do 

poder: é o poder como espaço simbólico do exercício de uma violência simbólica, e que 

mesmo sendo simbólico não prescinde da borduna, e, ainda que mitigado de si para o outro, 

do outro para o si, organiza a luta de aproximação e enfrentamento, de autonomia e sujeição, 

que acirra e pacifica o contato dos homens entre si e dos homens com o que lhes submete.  

Será dessa etnologia que se deverá fazer uma etnografia. A revolução francesa será menos o 

lugar da tomada da soberania pelo “povo” e mais o lugar em que se descobre o lugar vazio da 

própria soberania, que pode ser ocupado ou não, e cujo desconhecimento dessa verdade a 

priori pode alimentar a má nostalgia do corpo do poder, de um poder incarnado. Estamos 

novamente às voltas com o problema do membro fantasma, que em política poderá 

igualmente ser chamado de “populismo”, se for tratável, em várias versões: a tentativa de 

preencher o lugar vazio do poder com protoplasmas, espíritos e mensagens de outro mundo, 

que não o nosso. Entre um e outro, naturalmente o médium, humilde detentor dessa especial 

comunicação.  

O populismo, pois, seria o caso tratável do totalitarismo, ao que parece, por meio da 

terapêutica ora invocada. Vejamos, porém.  Assumindo as categorias críticas que Lefort 

mobiliza, é um algo óbvio que elas mantenham integridade analítica e crítica nos caso limite a 

que serve de descrição, os totalitarismos. A seu favor deve-se lembrar que a esquerda 

europeia de então, tempos idos, hegemonicamente comunista (falamos dos anos 1950, 1960 e 

meados dos anos 1970, o auge eleitoral dos partidos políticos pela Europa), viveu a travessia, 

antecipada por Merleau-Ponty, entre a adesão, aberta ou envergonhada, a crítica superficial e, 

finalmente, a indiferença crítica em relação aos totalitarismos do leste, de seus infelizes 
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vizinhos europeus, e aos totalitarismos “de esquerda” nos cálculos terceiro-mundistas daquele 

mundo. Indiferença crítica, vale dizer: vão-se os anéis, ficam os dedos intactos das versões 

mais duras do “centralismo democrático”. A questão que cabe hoje é, reconheçamos, mais 

complexa. Seria assim tão fácil replicar o uso crítico das categorias lefortianas para toda 

experiência política, no momento em que a universalidade europeia está em causa (ou, talvez, 

sempre tenha estado)? A política moderna poderia realmente ser descrita em termos de uma 

investigação antropológico-transcendental do poder, a partir das revoluções americana e 

francesa, correlacionadas com a expansão mundial do capitalismo? Há aqui um clara opção 

etnológica, antidialética no limite,  contra o ardor popular e seu conteúdo, e em favor da 

técnica (a experiência apolítica da abstração e da desincorporação, e estamos novamente às 

voltas com os colarinhos brancos de Bruxelas), e por extensão, uma clara opção contra uma 

“cultura política popular” e suas contingências – que por óbvio, por ser contingente e, não 

raras vezes, não especulativa, não só podem ser corpóreas, como passam pelo corpo. Por isso, 

a opção mal disfarçada de Lefort, de passar de uma etnologia a uma etnografia (a inversão da 

ordem não é casual): seria essa estrutura elementar do poder que deve orientar nossa 

investigação em campo aberto, quando não caberia o objeto que define o campo e sua própria 

teoria? Caberia um conselho de Levis-Strauss: a melhor etnografia é a que reconhece que, em 

campo, se procura a ciência social do outro.  A inversão que propusemos não é ingênua: a 

reversão que Lefort aplica ao seu outro, no debate político de que fez parte, cabe ao próprio. 

Nesse caso, o que salvaguardaria o lugar vazio do poder de se tornar imperativo moral? Ainda 

existe essa “sociedade civil” a que ele faz referência como o avesso etnográfico de sua 

etnologia do poder?  

Quem ocuparia o “lugar vazio” do poder em uma sociedade em que, em parte (mas há 

suspeitas de que não seja apenas em parte), o poder já tomou para si a produção da 

subjetividade e o agenciamento dos corpos? 

Na falsa opção entre a burocracia de Bruxelas e os “populismos” da América Latina, 

qual o lugar que resta à experiência europeia, no momento em que ela se volta ao 

particularismo étnico? 

Finalmente: diante dos restos da razão histórica a fazer a fama e a fortuna do 

entendimento, o que sobra, por seu turno, de crítica em Lefort? O que significa dizer, o quanto 

a experiência moderna da abstração e da desincorporação é capaz de mobilizar o sentido 
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“real” (e “realista”) da política? E quando, segundo esse regime crítico, o sentido realista da 

política não seria o mero sentido conformista da política, na espera de mais uma revolta 

(irrelevante para o pagamento à vista) das subjetividades? Nesse recorte estrito, sobra a maior 

obra do entendimento,  a paz europeia, e o seu pressuposto mais e geral e abstrato, et pour 

cause, menos incorpóreo politicamente: a ideia de uma democracia ocupada com o corpo-

próprio de funcionários, meio ótimo de comunicação das corporações em geral, distribuindo 

poder segundo a técnica e contra o ardor, conformista, e enclausurada no próprio bem-estar 

relativo.  

 

*** 

  

Imagens finais 

 

Em 1963 é lançado Le mépris, (O desprezo) de Jean-Luc Godard. Em parte, retrato da 

Europa que se inventa no pós-guerra, em parte reinvenção do próprio cinema. E não há 

reinvenção europeia que não comece pelo mito, pelos poemas homéricos. E o mito é sempre 

narração da narração. Daí a melhor estratégia: um filme dentro de um filme, a Europa por 

dentro do mito da Europa. Lá  está Fritz Lang, na posição de deus, que do olimpo observa os 

homens, e como tal, Fritz Lang, deus do cinema, só pode ser o próprio Fritz Lang, o mesmo que 

recusou filmar para os nazistas, agora dirigindo uma versão cinematográfica da Odisseia, isto é, 

conduz, em versão cinematográfica, Ulisses, sob a proteção de Minerva, de volta a casa que é 

sua, Ítaca. Godard recoloca Fritz Lang na posição simultânea de rapsodo grego e deus do 

olimpo. E vai além: também é um estrangeiro, em um filme falado em várias línguas – “Pois os 

deuses, assemelhando-se a estranhos de terras estrangeiras, sob todas as formas, visitam as 

cidades para verem a insolência e a justiça dos homens”.112 Está igualmente o produtor 

americano, Jack Palance (aliás Jeremy Prokosch), que fala apenas sua própria língua, em 

sentido próprio e figurado, e que permanentemente pretende mudar a rota de Ulisses, no 

filme e no mito. Também há o escritor profissional, presto a levar as mentiras ao mercado, 

                                                           
112 HOMERO, Odisséia, trad. Frederico Lourenço, Penguin&Companhia, São Paulo, 2011, Canto XVIII, 

480, p. 420. 
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Michel Piccoli (aliás, Paul Javal), a Penélope moderna, Brigitte Bardot (aliás, Camille Javal), e a 

casa da era industrial com sua paleta de cores primárias. O núcleo semântico do filme, por 

assim dizer, aquilo que melhor organiza seu material, está dado na palavra chave: a casa. O 

retorno à casa, a permanência na casa, o dono da casa. A Europa, casa de quem? Do mito, que 

não há mais. Em como os afetos transitam entre os espaços privados, e ao trazerem o mundo 

para dentro de casa, atestam uma máxima universal, desde a Odisseia, inscrita no espírito do 

Ocidente: estamos sempre voltando para casa. Quando o mundo vem para dentro da casa, 

Ulisses precisa viajar, a guerra de Tróia chega à Ítaca, Agamenon cobra de Ulisses sua 

promessa de aliança em caso de guerra. Em O desprezo, as contas a pagar, a hipoteca da casa, 

contamina os itinerários privados e públicos: uma vez dentro do mundo administrado, não se 

volta a lugar nenhum. 

No trecho do filme, duas versões do retorno à casa se cristalizam: a de Fritz Lang e a de 

Jack Palance, o produtor americano, apoiado não sem ambiguidade por Picolli, o escritor 

profissional que, na ânsia de comprar e manter sua própria casa, talvez já tenha vendido a 

alma. Experiência mais moderna, impossível. Quem não leva a alma para vender no mercado 

não é homem suficientemente indigno para a era industrial da vida e seus sucedâneos. Jack 

Palance, homem do cinema de ação e homem de ação, sobretudo, supõe que a demora em 

retornar a Ítaca, da parte de Ulisses, é deliberada. Ele, Ulisses, seria o homem moderno quase 

por excelência, que não suporta com facilidade a vida privada, suas invenções e 

consequências, seu cotidiano prosaico (sem poesia), o último espaço residual da vida, vale 

dizer, já sem mito. É o marido usual atrasando a volta à casa, bebendo com os amigos e 

sonhando sonhos que já não podem ser sonhados, sonhos menores que os sonhos. 

Fritz Lang discorda com serena firmeza dessa versão moderna de Ulisses, e, como deus 

que observa os homens, mantém sua discordância com discreta ênfase. Ulisses enfrenta as 

potências do estrangeiro, do alheio e do próprio mito para retornar a Ítaca. É um navegador e 

tem contra si Poseidon, o deus do mar. Traz o epíteto de “o sofredor”, não à toa. Mantém, 

contudo, uma tenacidade e astúcia de homem comum e, por isso mesmo, persistente e 

vigorosa, mesmo não sendo exatamente o homem comum. É um dos últimos heróis. Os 

últimos heróis foram os que lutaram a guerra de Tróia. Depois deles, o mundo encerrou mais 

um ciclo heroico.  
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A última sequência do filme é extraordinária, com o perdão do adjetivo. Fritz Lang 

filma o momento em que Ulisses avista Ítaca. Estão no set filmado Fritz Lang, Picolli, Godard 

figurando como assistente de Lang, e um Ulisses kitsch, com sua espada de madeira. Lang 

dirige a cena, e um trevelling acompanha aquele Ulisses (da ilha de Capri, baía de Nápoles) 

olhar o Mediterrâneo, como quem avista a casa. Até que a câmera de Raoul Coutard 

redimensiona a imagem dessa imagem e, tal como o olho humano, vai devorando a 

visibilidade da primeira câmera (cenográfica em algum sentido), aproximando-se da imagem 

daquele olhar, o de Ulisses, e superpondo àquele, outro olhar, o de Godard, como se o 

primeiro não pudesse ver e ser visto senão quando o segundo  os vê, os dois, juntos. O que 

vemos não é mais Ítaca, é o Mediterrâneo, o mar do mito, chamando o olhar à deriva. A 

Europa não se encontra (Bardot e Palance já morreram), mas reconhece o solo comum onde 

repousa – a guerra (também conjugal), a viagem, o retorno e a poesia.   

 

*** 

 

O tema de O desprezo são pessoas que se olham e julgam, logo, são 

olhadas e julgadas pelo cinema, o qual é representado por Fritz Lang 

representando seu próprio papel, em suma, a consciência do filme, 

sua honestidade – eu rodei os planos de A odisseia que rodaram em 

O desprezo, mas uma vez que represento o papel de seu assistente, 

Lang dirá que esses são planos rodados pela sua segunda equipe. 

Pensando bem sobre o filme, além da história psicológica de uma 

mulher desprezada por seu marido, O desprezo aparece-me como um 

história de náufragos do mundo ocidental, sobreviventes do 

naufrágio da modernidade, que chegam um dia, como a imagem do 

herói de Verne e de Stevenson, a uma ilha deserta e misteriosa, cujo 

mistério é inexoravelmente a ausência de mistério, isto é, de 

verdade. Enquanto que a odisseia de Ulisses era um fenômeno físico, 

eu rodei uma odisseia moral: o olhar da câmera sobre os 

personagens a procura de Homero substituindo aquele dos deuses 

sobre Ulisses e seus companheiros.113  

 

                                                           
113 GODARD, J.-L., Les années Karina, Paris, Champs/Flamarion, p. 87. 
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*** 

 

Quo vadis Europa? Em Filme socialismo, (Godard, 2011), a Europa ensaiaria poder 

refazer a sua viagem fundadora, mas a pretensa viagem, e já não é a de Ulisses, é 

completamente outra.  Inicialmente, há uma miríada de técnicas prosaicas de captação de 

imagem, técnicas ou quase técnicas ao alcance de todos. A vulgaridade da técnica não é 

gratuita, e incide no sentido da imagem captada: o fim do mistério anunciado em O desprezo 

se realiza completamente, na imagem pregnante de água lanosa, espessa, escura, que corre 

pelo casco de um cruzeiro qualquer. Esse mar tem uma densidade importante, mas é uma 

densidade contrária ao mistério, depois do mistério. Nem sereia, nem ninfas, nem as potências 

do mar: se, antes, Ulisses, em O desprezo ainda procurava, em cinemascope,  avistar Ítaca no 

último plano do filme, uma Ítaca que já não havia, agora não há mais Ulisses nem sua procura, 

a imagem se esvazia de qualquer promessa, mesmo vã: tudo se resume ao mar sem mito em 

que um cruzeiro kitsch domestica a poupança dos europeus, filmado em vídeo e celular, em 

navio apinhado de aposentados, a ocupar o tempo livre com a mais cabal falta de mistério e de 

verdade. Como redescobrir a Europa, agora que ela nada mais é? A resposta oblíqua: pela 

periferia, que a definia: onde está Bizâncio, é longe daqui?, diz alguém perambulando pelo 

espaço completamente administrado do Cruzeiro Europa. O que foi feito de Bizâncio é o que 

foi feito de Tróia, da Palestina, da Rússia, de Espanha e Portugal, do Oriente Médio, da Síria e 

do Líbano? Da periferia ao centro, a pergunta pela Europa muda de corte. A Europa da 

geometria e seu espírito (Paul Valéry, quase ministro de Pétain?) é a Europa da origem e da 

invenção da origem, ainda que nada de original seja europeu. Ocorre que a Origem da 

Geometria (de Euclides a Husserl) deixa de ser geratriz – a lógica da figura – para ser fronteira 

– o que não tem nossa origem. A Europa não redobra sua história, não recobra a si mesma, 

olhando quem olha o mito (o pensamento selvagem). É o reconhecimento que o mito se 

esgotou e com ele a Europa, a única viagem possível é a viagem do dinheiro, pelo Banco 

Central Europeu e por outros canais ancestrais, a única aventura é a do ouro, e ele não educa 

nem encanta, no sentido antigo ou no novo, ele ilude quando pouco, violenta, quando muito. 

Não há astúcia, nem há retorno à casa. A casa foi substituída pelo cruzeiro, mil línguas não 

familiares e a sensação de conforto é o conforto material da produção em massa de bens de 

consumo. A Europa esvaziou-se de si mesma. Só há a paz da vida vegetal da abstração. A 
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Europa é um cruzeiro kitsch, incapaz de ver que suas fronteiras continuariam Europa (a 

Palestina) do outro lado do Mediterrâneo, da geometria à álgebra, se Europa ainda houvesse.  
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Wolfgang Streeck114  

 

Trump e os trumpistas115 

 

Personalidades estranhas surgem nas fendas de instituições em desintegração. 

Elas são geralmente marcadas por vestimentas extravagantes, retórica inflada e uma 

demonstração de poder sexual. O primeiro Trump do pós-guerra foi o rebelde fiscal 

dinamarquês Morgens Glistrup, o fundador do nacionalista Partido Progressista, que, 

tendo colocado seus princípios em prática, fora preso por evasão fiscal. Geert Wilders 

na Holanda e Boris Johnson na Inglaterra são Trumps até em seus penteados. Pim 

Fortuyn e Jörg Haider foram ambos dandies. Eles morreram com suas melhores roupas 

e adereços. Beppe Grillo, Nigel Faarage e Jean-Marie Le Pen, são um terço de um 

Trump cada um. 

Trumps geram seu carisma populista entre os trumpistas desafiando a 

convenção: eles parecem extraordinários para aqueles que estão intimidados mas não 

impressionados pela maquinaria de controle social.116 Em retrospectiva, parece que as 

democracias capitalistas estiveram esperando por seus Trumps, homens e mulheres 

ansiosos por liberar o discurso público de seu compromisso com o inacreditável. A 

                                                           
114 Sociólogo alemão e diretor do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades 

115 O artigo original encontra-se em: http://inference-review.com/article/trump-and-the-

trumpists. 

116 Este artigo não é sobre o populismo em geral, mas apenas sobre um subtipo dele, que eu chamo de 

trumpismo. O populismo tem uma longa e por vezes digna história, que remonta à era progressista dos 

EUA com o Minnesota Famer-Labor Party e “Fighting Bob” La Follette’s Progressive Party – e em todo 

caso há populismo de esquerda assim como de direita (Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: 

Verso, 2005); Chantal Mouffe, On the Political (Abingdon: Routledge, 2005). Hoje o populismo se 

tornou uma palavra pejorativa, usado pelos partidos ligados ao establishment da democracia capitalista do 

pós-guerra para não dar crédito para seus novos desafios, de ambos os lados do espectro político. 
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promessa de Donald Trump – “Make American great again”117 – é um reconhecimento 

de que os Estados Unidos são um poder em declínio, embaraçosamente inapto desde o 

Vietnam para vencer, ou mesmo para terminar, qualquer uma das guerras que iniciou. 

Quando os Trumps perguntam sobre a OTAN, eles estão questionando sobre por que a 

OTAN deveria continuar a existir um quarto de século após o fim da União Soviética. 

Os clamores pelo protecionismo econômico levantaram a questão, tabu de longa data 

entre a esquerda liberal internacionalista,118 de saber se os tratados de livre-comércio 

são realmente benéficos para todos e por que, em particular, o governo dos EUA deveria 

ter deixado seu país se desindustrializar. Os EUA têm uma elaborada política de 

imigração, mas ainda há 11 milhões de imigrantes ilegais em seu território.119 Trumps 

dizem que isso é estranho, e os trumpistas concordam com eles. 

 

Bonapartismo 

 

No Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx contou o golpe de Estado 

de 1851, por meio do qual o sobrinho de Napoleão I, Luís Bonaparte, tomou o poder, 

governando a França primeiro como presidente e, um ano depois, como imperador.120 

Ele governou como Napoleão III até 1871, quando o exército prussiano sob o comando 

de Helmuth von Moltke colocou um fim a sua administração, e também a seu amour-

                                                           
117 “Tornar a América grande novamente” foi o slogan político da campanha de Trump para a 

presidência dos EUA. [Nota do tradutor] 

118 O termo “liberal” em inglês tem um significado mais próximo do que chamamos de 

“esquerda”. Cabe, no entanto, uma observação. Como nas últimas décadas a esquerda 

americana se aproximou muito das discussões sobre política identitária e praticamente deixou 

de abordar a questão de classes – como o próprio texto procura mostrar –, o termo “liberal” 

passou a descrever esse tipo ideológico: a aceitação, e mesmo naturalização, dos processos 

econômicos neoliberais, junto com uma ferrenha luta a favor de políticas de identidade. Por 

outro lado, mais recentemente, com a candidatura de Bernie Sanders e a volta do debate 

sobre classes sociais e desigualdade econômica dentro do Partido Democrata, o termo 

“progressive” passou a ser adotado para designar uma esquerda mais radical. Portanto, 

traduziremos a palavra “liberal” como “esquerda liberal”. [Nota do Tradutor] 

119 Da mesma forma, trumpistas europeus insistem, com mais e mais sucesso, nas questões acerca do que 

exatamente a “união cada vez mais estreita do povo europeu”, tal como previsto pelos tratados da União 

Europeia, significa e o que o status dos Estados-nação dentro dessa união deve significar – um assunto 

que é estritamente abafado na Europa oficial.  

120 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York: Mondial 2005). 
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propre. Marx descreveu o bonapartismo como uma forma de governo personalista. Ele 

surgiu, argumentou Marx, em sociedades europeias imobilizadas, com uma classe 

capitalista muito dividida, e uma classe trabalhadora muito desorganizada, para 

influenciar ou orientar o governo. O resultado foi um grau de relativa autonomia estatal, 

expressando, mesmo que de forma mascarada, um impasse entre classes sociais.121 

A política bonapartista é conduzida por idiossincrasias de seu Bonaparte.122 

Esta não é um receita para um governo efetivo. Uma vez que uma sociedade capitalista 

sob o bonapartismo não possui o poder de controlar, ou conter, as forças de mercado, 

capitalistas podem suportar que seu Bonaparte encene espetáculos de bravatas políticas; 

nos bastidores, mercados continuam a fazer o que sempre fizeram. Refletindo sobre os 

dois Napoleões, Marx notou que o primeiro foi uma tragédia, mas, o segundo, uma 

farsa.123  

Ninguém deseja ver muitas farsas encenadas no palco da política internacional. 

A lenta desagregação do capitalismo de Estado dos anos 1970 foi seguida por um 

colapso catastrófico de seu sucessor neoliberal em 2008, um evento, ou uma série de 

eventos, que destruiu a credibilidade do neoliberalismo como uma doutrina 

econômica124 e deixou os governantes do capitalismo global sem ideias.125 Há 

atualmente profundos desacordos ao se questionar se o nível correto da atuação 

governamental deveria ser nacional ou internacional. Há também um desaparecimento 

mundial das políticas de centro-esquerda; a fragmentação dos sistemas de partidos 

nacionais, geralmente fazendo a formação de governos difícil senão impossível; e o 

simultâneo aumento da desigualdade e do endividamento ao redor das economias 

capitalistas desenvolvidas. Trump ganhou as eleições presidenciais americanas com o 

apoio de uma classe desorganizada e decadente, os trabalhadores industriais do centro 

                                                           
121 Dentro do marxismo ortodoxo, o conceito de bonapartismo representa o mais significativo desvio do 

paradigma fundamental de base-superestrutura. 

122 Como Marx escreve sobre Bonaparte: “Apenas porque era nada é ele que poderia ser qualquer coisa.” 

Citado por Francis Wheen, Karl Marx: A Life (London: W.W. Norton & Co., 2001), p.157.  

123 “Hegel nota em algum lugar que todos os grandes fatos e personagens da história mundial aparecem, 

por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar: a primeira como tragédia, a segunda, como 

farsa.” Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, chap.1.   

124 Jonathan Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri, “Neoliberalism: Oversold?” Finance & 

Development 53, no. 2 (2016): 38–41. 

125 See Wolfgang Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism(London: Verso 

Books, 2014); Mervyn King, The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global 

Economy (London: W. W. Norton & Company, 2016).  
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dos EUA, que são comparáveis, à sua maneira, aos pequenos camponeses de meados do 

século XVIII de Marx.126 Hillary Clinton se mostrou incapaz de forjar uma coalizão 

entre Wall Street e Main Street, ou entre a grande e a pequena burguesia, ou entre o 

Vale do Silício e os trabalhadores industriais, ou entre as forças do setor financeiro e 

Bernie Sanders. No lado oposto de um sistema político em decadência, o partido 

republicano se provou incapaz de preencher o vazio entre o velho republicanismo e o 

Tea Party, ou entre os modernizadores sociais e os fundamentalistas religiosos, ou entre 

os hedonistas urbanos e o puritanos rurais, ou entre os intervencionistas internacionais e 

os protecionistas nacionais.  

Fissuras cresceram nas rachaduras, e um sistema com acúmulo de rachaduras 

abriu um caminho para um outsider como Trump capturar a nomeação republicana. 

Tivesse o establishment do partido Democrata se defendido tão fragilmente quanto o 

establishment do partido Republicano,127 Trump talvez tivesse sido derrotado por 

Sanders. 

 

A morte da centro-esquerda 

 

No último quarto de século, a centro-esquerda fez um compromisso histórico 

com o internacionalismo, um movimento que tanto promove quanto exige uma 

modernização econômica e social. Agora ele está caindo em desuso. É contra esse pano 

de fundo que Trump e o trumpismo precisam ser entendidos. Nos anos 1990, a centro-

esquerda depositou suas esperanças nos mercados internacionais desregulamentados 

para restaurar o crescimento e consolidar as finanças públicas. Um esforço mundial de 

restruturação industrial e social se seguiu. A competição internacional pressionou as 

economias nacionais a se tornarem mais eficientes. Os perdedores foram punidos com 

                                                           
126 O conceito de desorganização social é ilustrado no capítulo 7 do Dezoito Brumário onde Marx 

explica por que os camponeses franceses, a principal fonte de apoio de Luís Napoleão, eram incapazes de 

governar como uma classe ainda que eles fossem a vasta maioria dos cidadãos franceses: “Cada família 

camponesa tomada individualmente é quase autossuficiente, produz diretamente a maior parte do que 

necessita, e assim adquire seus meios de vida mais através da troca com a natureza do que em relação 

com a sociedade... Logo a grande massa da nação francesa é formada pela simples adição de magnitudes 

homólogas, assim como batatas em um saco formam um saco de batatas.” (Karl Marx, The Eighteenth 

Brumaire of Louis Bonaparte, chap. VII.) 

127 O que, dada a desordem de seu próprio campo, talvez tivesse ficado feliz com Clinton ganhando a 

presidência e depois atendendo às demandas núcleo duro do partido Republicano: o capitalismo 

financeiro.  
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salários mais baixos e uma rede de seguridade social reduzida. Os vencedores foram 

recompensados com maiores lucros e menores impostos. Políticas públicas com esses 

efeitos dificilmente seriam vendidas para eleitores de centro-esquerda, então elas foram 

atribuídas à força natural e irresistível da globalização. Nesse sentido, a centro-esquerda 

esperava escapar da responsabilidade da dor infligida àqueles que a constituem. O 

amargo remédio não funcionou; e tampouco a centro-esquerda angariou imunidade 

política. Em todos os países do mundo capitalista desenvolvido, o número de 

perdedores aumentou até que empresários políticos sentiram a oportunidade e entraram 

na cena pública. 

O surgimento dos trumpistas foi possível pelo declínio da centro-esquerda nos 

EUA, na Itália, na França, no Reino Unido, na Áustria, na Holanda, e até na Alemanha, 

onde os perdedores da antiga GDR (Deutsche Demokratische Republik) estavam entre 

os apoiadores precoces da novo partido de direita, o AfD (Alternative für Deutschland). 

Aqueles prejudicados pela acelerada internacionalização de suas sociedades se sentiram 

abandonados pelo seu Estado nacional. As elites no comando dos assuntos públicos 

foram julgadas culpadas por terem entregue a soberania nacional para organizações 

internacionais. Essas alegações eram amplamente verdadeiras. O neoliberalismo global 

enfraqueceu o Estado-nação, e, com ele, a democracia nacional. Os cidadãos mais 

afetados por esses eventos tiveram apenas seus votos para expressar seu desprazer.  

A presidência de Trump é tanto o resultado quanto o fim da versão americana do 

neoliberalismo. Tendo começado a desmoronar na era George W. Bush, o regime 

neoliberal conseguiu ganhar novamente a aparência de vitalidade sob Barack Obama. 

Com sua saída, ele tendia a colapsar sob o peso de suas contradições, e, de fato, de seus 

absurdos. A audaciosa tentativa de Clinton de se apresentar como um advogada 

daqueles americanos que “trabalham duro e respeitam as leis”, enquanto coletava uma 

fortuna em honorários de palestras no Goldman Sachs, estava destinada a falhar. 

Também destinada ao fracasso estava a insistência de Clinton de que era um dever 

histórico dos cidadãos americanos elegê-la como a primeira mulher presidente. 

Banheiros transgêneros enfureceram todos, exceto aqueles que buscavam acesso a eles, 
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independentemente da tentativa da administração Obama de retratar o acesso aos 

banheiros como um direito civil.128 No fundo, ninguém se importava.   

 

Classe, status, partido 

 

Há quase um século, Max Weber operou uma distinção entre classe e status.129 

Classes são constituídas pelo mercado; grupos de status, por um estilo de vida particular 

e uma reivindicação específica por respeito social. Grupos de status são comunidades 

sociais locais; classes se tornam classes apenas através da organização. A máquina 

eleitoral Trumpista mobiliza seus apoiadores como um grupo de status. Ela apela para 

seu senso compartilhado de honra mais do que para seus interesses materiais130. Nisso, 

o Trumpismo segue o neoliberalismo do New Labour e dos New Democrats,131 que 

deletaram a noção de classe de seu vocabulário político. Em seu lugar, eles redefiniram 

a luta por igualdade social como sendo uma luta pela identidade, ou seja, pelo 

reconhecimento simbólico e pela dignidade coletiva de um número indefinido de grupos 

de status cada vez mais específicos. O neoliberalismo não conseguiu antecipar que a 

perpétua descoberta de novas minorias por especialistas e políticos poderia fazer a 

desmobilizada classe trabalhadora se sentir abandonada em favor de interesses 

especiais. Sua descoberta e sagração inevitavelmente rebaixaram os interesses da classe 

trabalhadora. À medida que os EUA foram transformados em uma política de grupos de 

                                                           
128 Para um testemunho ocular fascinante de como Obama experimentou e reagiu à derrota 

do projeto neoliberal de centro-esquerda, ver David Remnick, “It Happened Here: A Presidente 

Confronts na Election that Changes Everything – and Imperils his Legacy”, The New Yorker, 

November 28, 2016, 54–65.  

129 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed. Günther Roth and Claus 

Wittich, 2 vols. (Berkeley: University of California Press, 1978).  

130 É por isso que líderes Trumpistas podem ser, e geralmente são, pessoas de muita riqueza mesmo que 

seus seguidores sejam pobres; ver Luís Bonaparte e seus apoiadores camponeses. Por outro lado, 

enquanto líderes como Trump podem ser ricos, eles são tipicamente considerados novos ricos por famílias 

de grande e antiga riqueza.  

131 New Labour e New Democratas se referem a tendências surgidas nos ano 1990 dentro do 

Partido Trabalhista inglês e do Partido Democrata norte-americano respectivamente. As duas 

se assemelham no sentido de buscar uma renovação da esquerda por meio da construção da 

chamada Terceira Via. O direcionamento ao centro do espectro político daria o tom dessa 

renovação, caracterizada sobretudo por uma aceitação dos processos econômicos impostos 

pela globalização neoliberal. [Nota do Tradutor] 
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status, a classe trabalhadora perdeu seu sentido de identificação com o país como um 

todo, apenas porque é essa a classe, reduzida a uma identidade e interesse entre outros, 

que agora é culpada por uma rica variedade de maldades sociais, do racismo e do 

sexismo à violência armada e ao declínio educacional e industrial.132    

Com a decolagem da propaganda Trumpista, a centro-esquerda ficou satisfeita 

em informar os americanos desprovidos de uma identidade acessível que eles estavam 

prestes a se tornar “uma minoria em seu próprio país”. Mas eles acharam irritante o 

prognóstico de sua irrelevância; e a celebração desse prognóstico, intolerável. O 

rumpismo os prometeu uma restauração de sua honra. O país seria reconstruído como 

um grupo de status unido, defendendo sua integridade contra os imigrantes e as elites 

urbanas. Exatamente como a política de identidade da centro-esquerda, o trumpismo 

tem tudo a ver com honra coletiva. Diferentemente da centro-esquerda, ele fala para 

uma maioria silenciada de uma classe desorganizada. Uma classe que está ressentida 

por ter sido relegada ao status de uma minoria moral, menos digna de respeito do que as 

outras minorias em razão de ofensas passadas contra o novo espírito de abertura e 

diversidade.   

A dinâmica eleitoral da vitória de Trump nos Estados Unidos é agora bem 

compreendida. A eleição foi tanto sobre Clinton perdendo quanto sobre Trump 

ganhando. Ao contrário de outros trumpistas, Trump não precisou provocar um aumento 

na participação dos eleitores para vencer.133 Tendo insultado os apoiadores de Trump 

como uma “conjunto de deploráveis”, Clinton fez suas apostas em uma coleção de 

grupos de status definidos por cor, gênero, origem nacional, identificação sexual, e 

outros. Ela cedo concedeu Pensilvânia, Ohio, Michigan e Wiscosin. Clinton também 

confiou no apoio financeiro de Wall Street e do Vale do Silício, bem como uma 

esperada infusão de glamour de suas apoiadoras vindas da indústria do entretenimento, 

como Meryl Streep e Beyoncé. Como uma campeã desses americanos médios, que 

trabalham duro e respeitam as regras, Clinton se sentiu envergonhada de sua riqueza e 

                                                           
132 A política Trumpista de honra e respeito tem um desempenho diferente em ambientes nacionais 

distintos. Uma razão por que os alemães do leste, generosamente subsidiados pelo governo federal, tão 

frequentemente votam no Die Linke ou na AfD parece ser que eles acham que suas biografias não são 

adequadamente apreciadas no país unificado. 

133 Em 2012, 90 milhões de votantes de 220 milhões ficaram em casa (41%), em 2016 foram 

93 milhões de 230 milhões (40%). 
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das maneiras suspeitas pelas quais ela a alcançou.134 Trump recebeu a fatia decisiva de 

seus votos das vítimas da desindustrialização no centro do país.135 

O resultado foi uma divisão quase perfeita do horizonte político entre as 

maiorias de Trump no centro e as maiorias de Clinton ao longo das costas. Clinton 

focou mais em status do que em classe, a classe foi deixada para Trump, que em um ato 

de gênio político instintivo, fez da classe outro desonrado e esquecido grupo de status. 

Isso o capacitou a atrair eleitores que ainda estavam em circunstâncias econômicas 

relativamente confortáveis mas que já não se sentiam suficientemente respeitados pelas 

forças de modernização cultural. A persona púbica vulgar e indecente de Trump e sua 

aparência ultrajante não os impediram de apoiá-lo, aparentemente porque o que ele 

disse estava mais próximo de seus corações do que um discurso público convencional. 

Seus eleitores tampouco foram dissuadidos pelo fato de ele não ser um especialista em 

políticas públicas. Apoiá-lo foi uma expressão da perda de sua fé na capacidade da 

política convencional de resolver problemas.136 Enquanto o apelo de Trump tinha a ver 

com respeito, a rejeição de Clinton foi um problema de classe. Mulheres brancas da 

classe trabalhadora votaram em Trump 62:34,137 e, comparada a Obama, Clinton 

perdeu entre os negros e latinos, como também entre os asiáticos.138  

                                                           
134 Há relatos de que a riqueza da família Clinton cresceu de menos 8 milhões de dólares em 2000 para 

aproximadamente 110 milhões de dólares em 2016. Tom Gerencer, “Hillary Clinton Net Worth,” Money 

Nation, November 1, 2016. Desatrelar os recursos da família daqueles da Clinton Foundation parece 

difícil – o que sem dúvida contribuiu para suspeitas generalizadas de corrupção, levantadas pelo servidor 

de e-mail privado usado por Clinton enquanto era Secretária de Estado, e as taxas cobradas por Clinton 

para fazer discursos no Goldman Sachs (675 mil dólares por três aparições) com conteúdos que ela se 

recusou a revelar. Que Trump seja muito mais rico que Clinton aparentemente não teve importância para 

seus eleitores porque ele fez sua fortuna, no sentido de que ele não a herdou, como um homem de 

negócios mais do que como um político – o primeiro sendo considerado legítimo, e, o segundo, não. 

135 Sobre as devastações que assolaram a classe trabalhadora americana em razão da desindustrialização, 

ver o mais recente estudo de Anne Case e Angus Deaton, “Mortality and morbidity in the 21st 

Century,” Brookings Papers on Economic Activity, March 17, 2017. 
136 Como David Pual Kuhn, com base em dados de pesquisa, escreveu no The New York Times em 26 de 

dezembro de 2016: “Sem rodeios, grande parte da classe trabalhadora branca decidiu que o Sr. Trump 

poderia ser um idiota. Ausente qualquer outro campeão, eles apoiaram o idiota que achavam que estava 

mais do seu lado - isto é, sobre as questões que mais os preocupavam.” David Paul Kuhn, “Sorry, 

Liberals. Bigotry Didn’t Elect Donald Trump,” The New York Times, December 26, 2016. ↩ 

137 Indicando que a tentativa de forjar um grupo de status politicamente unitário de mulheres de 

diferentes classes falhou. Mulheres negras (e imigrantes) talvez tenham notado que seus baixos salários 

como trabalhadoras eram instrumentos para o progresso da carreira das mulheres brancas.  

138 Em relação a isso, o impacto das chamadas fake news só pode ter sido minúsculo. A teoria 

das fake news sobre o trumpismo pressupõe que mentiras são hoje mais importantes na 

política do que eram no passado; que fatos reais são facilmente distinguíveis de fatos falsos; e 
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Cidades versus interiores 

 

Entre as rachaduras estruturais nas sociedades contemporâneas nas quais o 

trumpismo floresceu está uma clivagem que cresce rapidamente entre as cidades e o 

interior mais ou menos rural e desindustrializado. Cidades são o crescente polo das 

sociedades pós-industriais. Elas são internacionais, cosmopolitas, e politicamente pró-

imigração, em parte porque seu sucesso na competição global depende de sua 

habilidade em atrair talento de todas as partes do mundo. Cidades também necessitam 

de uma oferta de trabalhadores pouco qualificados e com baixa remuneração, que 

limpam escritórios, providenciam segurança, preparam refeições nos restaurantes, 

entregam encomendas, e cuidam das crianças de famílias com carreira dupla.139 A 

classe média branca já não suporta mais bancar os aluguéis urbanos sempre em alta; eles 

se encontram vivendo em crescentes comunidades de imigrantes, ou partem e se mudam 

para pequenas cidades do interior.140   

A separação geográfica tem consequências culturais e políticas de profunda 

divisão. Elites urbanas podem facilmente se imaginar mudando de uma cidade global 

para outra; indo de Nova Iorque para Ames, mas Iowa é outra questão. Fronteiras 

nacionais são menos salientes para as elites urbanas do que as fronteiras informais entre 

comunidades urbanas e rurais. À medida que os mercados de trabalho urbanos se 

tornam globais, os candidatos a emprego vindos do interior são obrigados a competir 

com talentos de todo o mundo. A globalização cria um incentivo para governos e 

                                                                                                                                                                          
que líderes políticos mais civilizados, como Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, 

governaram sem mentiras. Há razões para acreditar que a verdade como moeda política foi 

degradada pelo mainstream político a tal ponto que os outsiders como Trump não são mais 

um problema para a maioria dos eleitores. De qualquer forma, se houve algo falso na 

campanha de 2016, claramente isso inclui a autoapresentação de Clinton como uma candidata 

representativa da classe trabalhadora americana, em oposição a uma classe política que se 

enriquecia.  

139 Para a descrição de um observador participante sobre a vida de imigrantes legais e ilegais em uma 

das maiores cidades globais de hoje, ver Ben Judadh, This is London: Life and Death in the World City, 

London, Picador, 2016. 

140 Onde eles continuaram social e espacialmente segregados, assim como os grupos imigrantes em seu 

novo país. Para o caso da França, essa segregação – e seu efeito no comportamento político e eleitoral – é 

impressionantemente descrita por Christophe Guilluy em Le Crépuscule de la France d’en haut, Paris, 

Flammarion, 2016. 
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empregadores não investirem demais em educação. Por que se preocupar? Eles sempre 

podem caçar mão de obra qualificada em outros países. Essa é a maneira pela qual os 

EUA combinam um dos piores sistemas educacionais do mundo com as melhores 

universidades e centros de pesquisa.  

Há uma barreira cultural quase insuperável entre o cidade e o campo, algo 

conhecido há muito tempo pelos habitantes de um e de outro. Os citadinos 

desenvolveram uma perspectiva multicultural, cosmopolita. Conforme seus valores 

convergem com seus interesses, o que costumava ser um liberalismo social se moveu 

em direção a um liberalismo de livre mercado. É claro que, visto da perspectiva das 

províncias, o cosmopolitismo da elite serve aos interesses materiais de uma nova classe 

de vencedores globais. O desprezo mútuo é reforçado pelo isolamento autoimposto, 

ambos os lados falando apenas para e dentro de seus campos, um através da mídia, 

localizada nas cidades, o outro por meio de canais de internet privados construídos por 

eles mesmos.  

 

Política do ressentimento 

 

A modernização neoliberal veio junto com um programa de reeducação cultural. 

As reformas econômicas neoliberais e a guerra da esquerda-liberal contra a tradição, 

empreendida pelas elites metropolitanas, estão em conexão. A primeira serve como 

cobertura para a segunda. Ela rouba espaço da política econômica no debate público. 

Mas ambas versam sobre uma redefinição da solidariedade social e da igualdade 

econômica. Comunidades sociais baseadas em um sentimento compartilhado estão 

sempre correndo o risco de abrigar ou recair em uma atitude hostil contra o progresso 

capitalista. O neoliberalismo defende a conquista individual sobre a solidariedade 

coletiva. Nos termos da análise seminal de T.H. Marshall sobre o Estado de Bem-Estar 

europeu, isso equivale a uma reversão do movimento de direitos sociais de proteção 

coletiva baseados na cidadania em uma comunidade política (nacional) para direitos 

civis de igualdade de participação em mercados (supranacionais).141 

                                                           
141 T. H. Marshall, “Citizenship and Social Class,” in Class, Citizenship and Social Development: 

Essays by T. H. Marshall, Garden City, NY, Doubleday, 1964, 71–134. 
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Nações são comunidades imaginadas.142 A construção das nações implicou na 

criação de instituições formais que estendem os laços de solidariedade comunal, 

previamente informais, a todos os conacionais. A globalização favoriza o acesso igual 

de todos aos mercados mundiais. Ela não tem nenhuma utilidade para a cidadania 

nacional ou para os cidadãos nacionais. Um outro sistema moral está em 

funcionamento.143 A reeducação cultural é necessária para apagar a solidariedade 

tradicional e substitui-la por uma moral de igualdade de acesso e de oportunidades, 

independentemente de status (tais como “raça, credo, e origem nacional”). A justiça 

existe tão logo o acesso ao mercado é equalizado. A substituição da solidariedade de 

classe pelos direitos de status exige ajuste flexível às mudanças nas condições de 

mercado. A moralidade da mercantilização implica em uma deslegitimação categórica 

das distinções. A empatia e a benevolência se tornaram deveres morais que dizem 

respeito a todos, e não apenas aos vizinhos. Direitos sociais são deslocados pelos 

direitos civis, um processo que, como Hannah Arendt viu claramente em 1948, 

inevitavelmente dilui, até a quase invisibilidade, qualquer sistema de efetiva proteção 

social.  

Para a política doméstica de um Estado-nação que se submete a uma redefinição 

neoliberal, isso tem profundas consequências. Classes que lutam pela regulação dos 

mercados dão lugar a grupos de status que lutam pelo acesso a eles. Não estão em 

questão os termos de troca e de cooperação entre interesses de classes conflitantes, ou 

os limites da exploração de uma classe pela outra, mas o fato de grupos de status com 

acesso já consolidado ao mercado excluírem da competição outros grupos que não 

possuem esse acesso estabelecido. A moralidade política reside na abertura da 

concorrência pela remoção de barreiras para a entrada, não na contenção através de 

limites institucionais para a mercantilização. Para grupos que já possuem acesso ao 

mercado, isso significa um dever moral, em nome da igualdade, de se permitir ser 

desafiado pelos recém-chegados, quem quer que eles sejam – cidadãos, imigrantes, ou 

                                                           
142 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

London, Verso, 2006. 

143 Com efeito, isso se sobrepõe ao cosmopolitismo urbano contemporâneo no sentido de rejeitar o 

nacionalismo e na verdade qualquer outra forma de comunitarismo não apenas como datado mas como 

moralmente repreensível. 
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residentes de outros países –, correndo o risco de serem superados e terem suas vidas 

interrompidas como um resultado. 

A mudança de classe para status deixou os remanescentes da tradicional classe 

trabalhadora profundamente ressentidos.144 O trumpismo é a erupção política tardia 

desse ressentimento. Nos EUA, no Reino Unido, França, Suécia, e Alemanha, a velha 

classe trabalhadora, reunida em regiões decadentes e eliminada das brilhantes cidades 

globais, sentiu-se por algum tempo marginalizada por aquilo que entende como uma 

nova política de direito por vitimização.145 Seu isolamento moral e econômico foi 

agravado pela mídia e suas campanhas de reeducação. Arlie Russell Hochschild 

descreveu as divisões profundas entre comunidades americanas tradicionais e a cultura 

urbana hegemônica que declara que é um dever moral dos cidadãos ampliar os 

sentimentos comunitários de compaixão, solidariedade e fraternidade de seus vizinhos e 

amigos para todos, da espécie para o gênero humano e, então, para a humanidade.146 

Aqueles incapazes de cumprir com a demanda por compaixão conspícua são em larga 

medida considerados como moralmente defeituosos. É melhor ficar em silêncio.147 A 

resistência é punida com a marginalização cultural, que, em um exercício especialmente 

delicado de ironia social, está em si mesmo se tornando uma forma de vitimização. 

Na medida em que o trumpismo é um movimento cultural, ele representa uma 

reação contra a degradação de uma classe desorganizada; e ele celebra, e geralmente 

                                                           
144 Para o caso dos EUA, ver Katherine Cramer, The Politics of Resentment: Rural Consciousness in 

Wisconsin and the Rise of Scott Walker, Chicago, University of Chicago Press, 2016. O livro de Cramer 

retrata com um grau de detalhamento magistral a consciência rural dos moradores de pequenas cidades 

em Wiscosin que em 2016 se tornaram apoiadores de Trump. O conceito de ressentimento remonta a 

Friedrich Nietzsche, que se refere a coléricas fantasias de vingança e de restauração da justiça nutridas 

por derrotados e perdedores eternamente impotentes.   

145 O contraste entre políticas de identidade e a luta de classes em um sentido amplo, seja através de 

sindicatos ou nas urnas, é que na luta de classes a solidariedade está mobilizada a serviço de interesses 

próprios enquanto na política de identidade ela significa sacrificar-se pelo interesse de outros grupos. O 

altruísmo da política de identidade pode então se tornar mais fácil para os que estão economicamente 

melhor colocados. Para aqueles que não pertencem a esse grupo, ela pode parecer como uma forma de 

camuflar interesses egoístas sob o manto da caridade – por exemplo, se as classes médias urbanas, 

economicamente dependentes de uma rica oferta de mão de obra barata, são favoráveis à abertura das 

fronteiras para a imigração. 

146 Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the 

American Right, New York, The New Press, 2016.  

147 No caso da Alemanha, os destinatários de qualquer tipo de benefício da seguridade social estão 

propensos a comparar seus direitos àqueles de refugiados ou daqueles que procuram asilo, que são 

geralmente muito maiores, fazendo com que eles se sintam abandonados por seu governo em favor de 

estrangeiros.   
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sanciona, um desejo ardente por reabilitação simbólica. A ascendência de Trump, em 

particular, coincide com uma dramática perda nacional de status na grande arena 

internacional. A classe trabalhadora americana apoiou fortemente as guerras 

empreendidas pelos Estados Unidos, e pode ver que ao nunca vencê-las, os Estados 

Unidos sempre as perderam. A pátria americana sempre esteve emocionalmente 

envolvida com o poder global.148 Derrotas sucessivas nessas guerras deixaram 

profundas feridas em sua consciência coletiva, assim como fez o respeito indiferente 

dispensado aos veteranos que retornavam dos campos de batalha. Que o país com o 

mais poderoso exército do mundo tenha tão frequentemente se mostrado incapaz de 

prevalecer sobre os inimigos, a pátria atribuía a uma liderança covarde e fraca. O 

orgulho ferido resultou em simultâneos clamores para uma completa retirada de 

aventuras externas, e para um uso irrestrito da força militar. Trumps parecem emergir 

facilmente em países com passado colonial – EUA, França, o Reino Unido, a Holanda, 

e também a Rússia. As lembranças coletivas de estar no centro do mundo, ou ao menos 

de um mundo próprio, parecem fazer mais difícil aceitar um rebaixamento ao status de 

um país entre outros. 

O wie ist alles fern und lange vergangen149 é um sentimento que um povo 

inteiro pode compartilhar. 

 

                                                           
148 Parece que aqui estavam as raízes do movimento de milícia dos anos 1990, provocada 

involuntariamente pela conversa de George H.W. Bush a respeito de uma nova ordem mundial depois da 

desaparecimento do comunismo. Espalharam-se rumores de que as tropas da ONU estavam prestes a 

desarmar a “milícia bem ordenada” dos cidadãos americanos. O movimento culminou em um ataque a 

bomba no Federal Building na cidade de Oklahoma em 1995 que matou 161 pessoas. É concebível que o 

trumpismo americano inspire-se em parte em sentimentos similares aos do movimento miliciano dos anos 

1990. 

149  “Oh, como tudo está longe e há tanto transcorrido”. No século XIX, a “ancestralidade” da 

nação alemã foi forjada com base na ideia de um modo de vida germânico primordial e 

idealizado cuja desaparição os românticos lamentavam, enquanto topos retórico e literário 

mas também com efeitos políticos. A ideia fundamental nesse caso seria a de 

Markgenossenschaft (conceito que, em tradução livre, poderia ser vertido como “comunidade 

primordial”).  

A frase também aparece nos dois primeiros versos do poema Klage de Rainer Maria Rilke. Ela 

se relaciona com o projeto teórico de uma única Alemanha para todas as populações alemãs 

na Europa. Esse projeto era acalentado por Rilke, poeta de língua alemã nascido em Praga, 

cidade que fazia parte, à época, do Império Austro-Húngaro.  [Nota do tradutor] 
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Sobre a capacidade de governar do trumpismo 

 

Trump pode governar? Le Pen conseguiria? E Grillo? Em um sistema de 

governo personalista, defeitos pessoais importam: narcisismo, volubilidade, déficit de 

atenção. Ainda veremos se Trump tem o tempo, e, de fato, a vontade, para estudar 

dossiês ou até mesmo para ouvir conselhos.150 A performance de Trump durante suas 

primeiras semanas no ofício foi errática, bagunçada e incompetente. No início de sua 

presidência, parecia concebível que ele pudesse renunciar na primeira metade do 

mandato, talvez minado pelas agências de inteligência que ele havia insultado durante 

sua campanha. Ele poderia também ser forçado a renunciar em razão de conflitos de 

interesse, ou se declarar impedido de servir, sob a 25ª emenda.151 Os nomeações de seu 

gabinete, por outro lado, indicam uma tentativa de reconciliação tanto com os militares 

quanto com o establishment de segurança nacional, comprando a estabilidade no cargo 

com concessões políticas, especialmente sobre a OTAN, a Rússia, e em assuntos globais 

em geral.   

Um presidente eleito pode se afastar de sua retórica de campanha sem punição 

popular. Nisso, Trump pode aprender com seu antecessor. Mas mesmo se Trump 

aprender como governar, não há razão para acreditar que ele irá ser melhor que seus 

predecessores em lidar com as crises do capitalismo global e do sistema internacional 

que o levou ao poder. Aumento da desigualdade, elevação da dívida e baixo 

crescimento não são facilmente curados. O trumpismo é, afinal de contas, uma 

expressão da crise, não uma solução para ela. Se os trumpistas se sentem atrelados a 

suas promessas eleitorais, eles precisam colocar um fim à reforma neoliberal. Isso não 

irá pôr fim ao impasse entre o capitalismo e a sociedade. Na ausência de um 

compromisso de classe estável entre capital e trabalho, a política está fadada a se tornar 

instável. Talvez o trumpismo fará sua despedida do neoliberalismo e do livre comércio 

                                                           
150 Mas e Obama? Ele fez isso? Que se lembre que durante sua presidência ele encontrou tempo para 

jogar nada menos que 38 rounds de golfe todo ano. Sam Weinman, “We’ve Crunched the Numbers, and 

It’s Official: President Obama Played a Lot of Golf While in Office,” Golf Digest, January 19, 2017.  

151 De acordo com a seção 4: “Sempre que o vice-presidente e a maioria dos diretores principais dos 

departamentos executivos ou de qualquer outro órgão que o Congresso possa, por lei, estipular, transmita 

ao presidente pro tempore do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados sua declaração escrita de 

que o presidente não pode cumprir os poderes e deveres do seu cargo, o vice-presidente assumirá 

imediatamente os poderes e deveres do cargo como presidente em exercício”. 
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palatável para o capital aumentando o crédito, a dívida, e a inflação – outra política com 

a intenção de comprar tempo e nada mais. Ninguém sabe o que os trumpistas farão para 

fortalecer seu apoio político se o nacionalismo econômico não conseguir produzir os 

resultados prometidos.   
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Brasil, ano zero 

 

E sabe-se como o fato de numerosos mapas quinhentistas e seiscentistas mostrarem as águas 

do Amazonas e as do Prata unidas no nascedouro, através de uma grande lagoa central, levou 

o historiador Jaime Cortesão a sugerir ultimamente a ideia de uma “ilha Brasil”, que teria sido 

concebida entre os portugueses da época sob a forma de mito geopolítico. 

 

Sergio Buarque de Hollanda, Visões do paraíso 

 

 

Desde o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, há pouco mais de um ano, que 

em tempo lógico parece ter ocorrido em outra era geológica dada a enorme diferença 

qualitativa que irrompeu entre o antes e o depois, o Brasil parece ter-se submetido a uma 

cruel repetição de si mesmo, sob cuja tentação retórica somos todos prestes a capitular. 

Expliquemos: nada mais recorrente entre nós que as rupturas institucionais ou de governo a 

cada 25 anos (ou 30 anos, a depender do relógio da ciência política), replicando-se como a 

famosa constante de Kondratiev a calcular os ciclos de longo prazo do crescimento econômico, 

a última perfazendo sempre (porque constante) ciclos 50 anos. Ainda que sem um nome ou 

uma curva apropriada que lhe descreva, o nosso ciclo em questão se repete mais ou menos 

conforme as datas chaves 64, 45, 30, 89 (essa última subtraindo, digamos, dez anos para saldar 

os faux frais do golpe da república, ainda no século XIX).  

Assim, a primeira impressão, por definição a impressão mais retórica e não 

necessariamente a que deve permanecer, não deixa de nos conduzir às preliminares de 1964, 

com seus elementos mais óbvio, tais como a retórica classista e pró-desigualdade, 

completamente explícita, a emergência de uma malta de ideólogos da cretinice a mais 
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descarada e descomplexada tomando de assalto aquilo que chamaríamos (mesmo duvidando 

muito do alcance e escopo da expressão) de agenda pública, e por fim, não menos importante, 

uma clara disposição antidemocrática mascarada sob as mais variadas figuras (todas velhas 

conhecidas da pretensamente educada direita brasileira): parlamentarismo, as vantagens de 

não se ser popular, as “reformas”, custe o que custar do que ainda se chamaria democracia. 

De fato, não espanta, na verdade que intelectuais (para ficarmos em torno de meu partido e 

de minha cozinha) até dez minutas atrás autodenominados e reconhecidos como 

“progressistas” tenham virado “repentinamente” o que viraram, colaboracionistas dos mais 

enfáticos – vale dizer que, entre nós, o partido dos intelectuais, as maiores preocupações com 

o “curso do mundo” se dá sob a intensidade da ênfase, sob as mais variadas formas. A ênfase é 

nosso quase ganha pão, vendida aqui e ali, conforme a ocasião.  

Enfim, nesse teatro patético, se não fosse profundamente trágico (com seus quase 13 

milhões de desempregados e às portas de uma regressão social em termos de direitos social 

inédita, mesmo entre nós) tudo seria, não cômico, mas ridículo.  

Ocorre que talvez haja outras linhas de força que poderíamos acompanhar para 

melhor entender, não do que se trata, mas de como nos tratam e de como podem nos tratar 

tão assim sem cerimônia, linhas de força menos retóricas ainda que não menos relevantes. 

Antes da diferença, vamos à semelhança. Entre 2016 e 1964 há uma convergência 

importante em termos projetos radicais de reforma do estado, ainda que sob esse guarda-

chuva caiba muita coisa, mesmo muita coisa díspar. Nos dois casos, reformas de importante 

alcance regressivo, com nuances diferentes vale dizer, do ponto de vista social e dos direitos 

comuns. Há igualmente uma cristalização, uma formalização antidemocrática de base, comum, 

cuja filigrana é simples e clara, a saber, a escolha da maioria não vale e não deve valer. Daí que 

a comunicação oficial, diligentemente cuidada pelos donos da voz e da palavra (e dos outros 

gêneros poéticos e para poéticos relevantes) venha, já há algum tempo, deslocado o debate 

político para o debate econômico, de modo a legitimar o golpe mediante uma pretensa 

racionalidade econômica incontornável, de que ele seria, gostemos ou não, portador. Isso, 

porém, é apenas epifenômeno, na verdade, epifenômeno que sugere, porém, uma verdade 

mais profunda: o quanto a representação política enquanto tal, e sob a égide da qual se 

disputa sobretudo a gestão do poder e não o próprio poder,  ainda que com toda a sua 

imperfeição e inadequação, e estamos falando de nossa representação, vinte e tantos 
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partidos, eleições proporcionais, etc., etc., etc.,  não falando, em tese, o quanto esta 

representação, instância híbrida por excelência, foi tirada de circulação, eis o efeito mais 

notório e ainda sim o mais opaco do golpe. Sendo assim, diríamos simplesmente que ela foi 

tomada e instrumentalizada como mera extensão dos donos do poder, o que não é de pouca 

monta e igualmente significa uma ruptura com o pacto (tácito ou explícito) firmado em 1988. 

Note-se, aqui não se trata apenas do impedimento de uma presidenta democraticamente 

eleita, por expediências absolutamente casuístas, mas de como o impedimento deu sequência 

a um amplo projeto de reforma constitucional inédito, liderado por forças, ainda que o juízo 

seja problemático, periféricas e à margem da representação, ao menos na aparência. A mais 

importante consequência desse processo institucional e para institucional é a profunda 

desorganização que produziu na própria mobilização política pelo simples fato de que não há 

mais nada em disputa. Aí queremos chegar, mas ainda não agora.  

Note-se: se entre 1964 e 2016, nosso caso paradigmático de comparação, há um 

projeto explícito e antidemocrático de tomada do poder e reforma do estado (no último caso, 

contra a CF de 1988), o fundo em que se dá essa operação caseira não é definitivamente o 

mesmo. Para ficarmos no óbvio,  o plano Campos-Bulhões se dá sob o fundo de um mundo 

ainda sob a ordem gloriosa do pós-guerra e do crescimento econômico de que era sucedâneo. 

Se há naquele momento a discussão de nossa modernização (todos os golpes de que somos e 

seremos testemunhas operam sob essa palavra mágica, quase maussiana no efeito), tal 

discussão significava simplesmente de que modo participaríamos das benesses do capitalismo 

mundial ordenado e expansão, digamos, benigna, isto é, keneysiana.  Agora, o quadro é 

completamente outro. Estamos sob o fundo de uma crise bastante clara e típica, (talvez um 

longo ciclo deflacionário, que começou com o fim do ciclo de valorização das commodites e 

seguiu, tal crise de certa modo assemelhada com a crise do capitalismo do fim do século XIX e 

início do XX,  cujo termo só foi realmente regrado no fim de trinta anos de guerra, já em 1945) 

e sem muito promessa de suspiro e recato de curto prazo, senão sob o preço do imenso 

sacrifício humano, porque isso aqui é, afinal, capitalismo, o que os agentes locais da tirania 

vêm fazendo com dedicação exemplar, sob o guarda-chuva da melhor racionalidade de 

ocasião. Evidentemente, isso é uma componente política não descartável para linha de conta 

de profetas e oráculos em atividade, e vai dizer muito a respeito do desfecho possível do 

sequestro da representação, cujo resgate, ao que tudo indica, será pago mediante as mais 

escabrosas exigências.  
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Nosso modesto propósito, porém, é olhar um pouco mais para o passado próximo e 

entender o quanto do esgotamento do pacto de 1988, sob a égide de do descarte sem 

cerimônia da CF 1988, em liquidação, pode indicar tanto a natureza daquele pacto quando à 

urgência de sua destruição neste momento, depois de pouco mais de 12 anos de governos 

progressista e os fieis fiadores daquele pacto de 1988, o PMDB.  

 

Retomando o fio da meada, lembremos de antemão que a transição que se deu por 

meio da CF de 1988, enfim, aparentemente coroamento de um processo mais amplo, repetia o 

script de redemocratização da América Latina, no que, afinal, quase nada teria de original. 

Antes, o debacle  sincronizado dos governos de esquerda agora faz par com o esgotamento 

das ditaturas de antanho, e reforçaria uma ilusão (ou não) comum de origem. A primeira 

constatação e, por que não, tentação, é por em dúvida o escopo e a amplitude da CF 88 como 

chave para nossa transição “pacífica”. É evidente que não se trata de chutar cachorro morto, 

no caso a CF 88,  mas de repensar o quanto o “clima de 88” pode nos ter engando – e engando 

no melhor sentido –, e, tal como as expectativas em torno do selecionado nacional, em 1882 e 

1986, fizeram parecer mistério intangível o fato de não termos ganhado as respectivas Copas 

do Mundo, aquilo que parecia ser uma excepcionalidade notável – transição pacífica e 

reconstituicionalização do país para a democracia –, pode ter sido apenas um blefe bem 

jogado pelos ganhadores de sempre, de modo a valer a máxima de que a letra da CF só valeria 

se fosse e continuasse morta. O fato da então Assembleia Nacional Constituinte ter ampla 

maioria conservadora, com o MDB detentor de incríveis 260 das 487 cadeiras da Câmara dos 

Deputados, então já PMDB, realizando a passagem a que estava destinado desde o AI 2, com a 

supressão do pluripartidarismo, de ser um centro anódino, não ideológico e de vocação, 

porque não ideológica, clientelista (não tecnocrática porque sempre foi de sua natureza operar 

no varejo), em relação ao qual os extremos do espectro político disputariam seu peso morto, 

eis o grande feito e resultado da, por assim dizer, reforma política em sentido amplíssimo da 

ditadura, a realizar, desse modo o permanente trabalho de “desideologização” do debate 

político nacional, enfim, o fato da ANC ter ampla maioria conservadora não foi suficiente para 

dar caráter conservador para a carta, em uma inversão inusitada. Lembremos de que no 

momento exato da ANC, a parte mais viva e volátil da antiga Arena, vulgo PDS, já havia 

migrado em peso ao MDB. O ator novo, barulhento, mas mínimo, era então o PT, com uma 
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bancada de oito deputados. O trabalhismo lutava contra o tempo histórico, sendo como foi o 

grande derrotado em 1964, ainda que patrocinado pela única (para não dizer última) liderança 

política pré-golpe de 1964 ainda com sobrevida, Leonel Brizola, vitima que fora da sanha muito 

meditada das elites do golpe em expulsar qualquer conteúdo popular da representação 

política, nos idos das “reformas de base”. Nesse quadro de prognóstico aparentemente 

sombrio, o resultado não poderia ser mais impressionante: um constituição francamente 

progressista, feita por uma maioria conservadora, a tal constituição cidadã, e muito cidadã na 

espírito e na letra, ainda que não efetiva.  

Como isso parece ter sido lido por nossa ciência política: como um pacto realmente 

existente para nossa a transição democrática, sob bases, pelo menos assinaladas formalmente, 

de reconhecimento de igualdade material e política como solo comum ao nosso novo ciclo 

democrático.  

O que ficaria fora do pacto: os militares, sob todos os aspectos, e o passado dos mais 

variados e flagrantes abusos aos direitos humanos, isto é, o passado sombrio da ditadura, 

militar e civil, além de alguns notórios vencedores do golpe, como, por exemplo, as grandes 

empresas de comunicação social. Acabara-se de aprovar uma anistia fraudulenta, que servira 

de maneira torta, porém, para tirar das “últimas” garras da ditadura (seriam mesmo as 

últimas?) os últimos presos políticos, ainda que sob o custo de anistiar os perpetradores de 

crimes contra os direitos humanos. Todos poderiam parecer satisfeitos, o que era evidente 

mentira e falsificação.  

Também parecia não assustar tanto o fato de que a primeira e a prima pauta política 

da direita pós 88, quase sua pauta permanente, foi, era e continua sendo a “reforma” da 

constituição, com o velho bordão hoje repetido com ares de falsa novidade, a constituição não 

cabe no orçamento. O que asseguraria os limites dessa sanha: o PMDB, fiador por excelência 

da CF de 1988, e centro político por natureza e vocação, a bloquear qualquer movimento mais 

brusco do sistema que pudesse dar ares de “radicalismo”. 

Ocorre que o mundo gira e a lusitana roda. A estabilização de fato do processo de 

transição se deu um pouco mais adiante, quando houve condições políticas para a formação 

de um grande arco político para fins de estabilização social e econômica pós ditatura, um 

arranjo só possível pós turbilhão dos anos oitenta com Sarney, Collor e quejandas misérias. Tal 

estabilização, sob a tópica de controlo da inflação, mas cujo sentido mais amplo indicava a 
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passagem para outro “modelo” econômico, que não o legado pela ditadura, foi armada e 

ancorada por um conjunto de forças de centro direita, de centro e de direita, de tal modo que 

um partido de perfil tecnocrático de centro esquerda, o PSDB, que se descobriu rapidamente 

sem votos, salvo se se instalasse na máquina e no poder instituído, somado aos setores mais 

astutos da direita histórica, vencedores em 1964, o então PFL, se unissem em um projeto 

comum de gestão, o que só foi possível mediante uma notável moeda de troca: as “reformas” 

constitucionais, que entraram no bojo das panaceias pró estabilização do país. O então 

nascente PSDB encamparia as reformas, fazendo a mediação com o centro propriamente dito, 

e com a esquerda “atrasada”, o PT, e a esquerda “datada”, o PDT e o que restava de 

trabalhismo, com o benefício de liderar o processo e dar forma, em ambiente democrático, às 

negociações tipicamente políticas da nova república, a nossa nova modernização política 

stricto sensu. O custo seria seu movimento de pêndulo em direção ao centro e mesmo à 

centro-direita. Há quem veja aqui o troco que Doutor Cardozo dá em Mário Covas, combativo 

relator da comissão de sistematização da CF de 88, figura notável no processo constituinte, e 

liderança inconteste do PSDB até a eleição para presidente, sob as condições já mencionadas, 

de Cardozo. 

Entrementes, a esquerda do “atraso” vinha de seguidos sucessos eleitorais e o PT, em 

perspectiva, só recuou eleitoralmente após a AP 470, já “aparentemente” (e bem 

aparentemente talvez) encastelado no poder.  Como lidar com a possibilidade de um novo 

ator, nesse mundo confortável do Brasil pós CF 88 e pós estabilização (monetária, mas não 

só)? Não sem razão parte importante do esforço de reforma eleitoral e política no Brasil pós 88 

(e que segue e sob o qual temos o privilégio, hoje, de ser testemunhas oculares) se dá sob a 

modesta verdade de que sempre se tratou de evitar a eleição de Lula à presidência. Tanto a 

emenda da reeleição (comprada, mas com a finesse da inteligência de Higienópolis) quanto a 

instauração de dois turnos (antes da emenda da reeleição) tem uma clara intenção de instalar 

um assimetria no processo de modo a tentar dificultar as possibilidades eleitorais e de poder 

de uma ator específico. Não há marca diacrítica mais evidente do que esta, na história que se 

repete em nossos tempos, quando hoje o possível e cada vez menos provável processo 

eleitoral do próximo ano se estrutura sob o fato de Lula ser ou não candidato à presidência. 

Diria o Doutor Cardozo, com a empáfia simpática que o caracteriza, “são os custos da 

governabilidade”.  
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O fato é que, parece, com a entrada do PT como ator “legítimo” do processo, o que se 

deu com o importante custo do adesismo ao partido, com o ônus e o bônus que isso oferece, 

habilitado a coordenar a gestão do poder, o arranjo inicial, de fato, que se articulava em torno 

da CF 1988 somada ao arco de estabilização de centro-direita que, acreditava-se, tocaria o 

estado por muito tempo, deteriorou-se irremediavelmente. Os remanescente dos vencedores 

de 1964 foram reduzidos ao mínimo e o partido dos tecnocratas, por óbvia razão de 

sobrevivência, teve de aderir a uma pesada disputa eleitoral, para a qual mal havia se 

preparado. Sobreviveram melhor onde mais penetraram na estrutura do estado, de modo a 

ter à disposição uma panaceia de instrumentos para eleitorais que tornava possível a 

intervenção “invisível” nos pleitos. Ora, o efeito do PT no poder, arrastando e arrastado pelo 

centro mdbista, o arranjo que se cristalizou pós AP 470,  de quem era devedor e credor 

simultaneamente, pode ter levado a esse desarranjo fatal. A razão pode ser simples: ainda que 

assimilidado aos “grandes esquemas”, portanto, já como convidado a se sentar à mesa, o PT 

não poderia prescindir de prestar contas mínimas a que representava: essa sua mais 

importante qualidade. Logo, estava descartado, por princípio, como parceiro de estrita 

confiança nas rodas de poder.  A direita mediada, representada pelo PSDB e seus acólitos 

cairia no vazio, mas não no vácuo: continuaria representando os super representados, o que 

lhe dá sobrevida mas quase nunca votos suficientes para recuperar sua miragem de 

hegemonia. Isso somado, pressionou o mdbismo a, tangencialmente, ir ocupando a posição de 

direita, da direita cuja a agenda era inventada pelos meios de comunicação, mas com as 

característica diversas do arco PSDB/PFL ou mesmo PSDB/PMDB. Para bem e para mal, seja 

com AP 470, seja com Lava Jato, o ônus e bônus da maioridade do PT (sem puritanismo, a 

“ilegalidade” da gestão do poder no Brasil, tal qual, é sinal de maturidade política, é o “custo” 

que todos pagam – vejam, a frase é evidentemente capciosa – apesar do discurso histriônico e 

moralista da boca para fora dos agentes do sistema, evidentemente. Os contribuintes e o 

cidadão comum tem direito (ainda, a supor válido o artigo 5, CF 1988) a todo tipo possível e 

imaginável de moralismo e crítica moralista, ainda que modestamente, creio eu, nada sai dessa 

cumbuca, em termos de rendimento analítico para a situação que estamos vivendo, 

Voltando ao raciocínio, esse desarranjo decorreu, seguindo a hipótese, assim nos 

parece em juízo ligeiro, ao fato de que a Constituição de 1988 não poderia valer, ou melhor, 

ela só valeria se não pudesse ser efetivada. Isto é, o verdadeira acordo tácito da transição 
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seria, mantemos tudo, e damos o que nada vale, até que valha. Quando valer, tomamos de 

volta.  

Estamos por aí.  

  

Dizia mais, que no Brasil se haveria de levantar o Quinto Império, e, para maior 

escândalo dos inquisidores, que o Dilúvio não foi universal, já que poupou o Brasil, que não 

interveio Deus Padre mas só o Filho e o Espírito Santo na criação do mundo, e que as pessoas 

divinas tinham corpo, posto que espiritual, como também os anjos e a Senhora, uns com mais, 

outros com menos perfeição e espiritualidade. 

Sergio Buarque de Hollanda, Visões do Paraíso. 
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José A. Lindgren-Alves 

 

Principismos que corroem a luta pelos 

direitos humanos  

 

No início de 2015, caminhando nas Ramblas de Barcelona, vi na camiseta de 

uma jovem frase que resume a atuação da chamada “esquerda liberal” contemporânea: I 

don’t think, I feel (eu não penso, eu sinto). Assim mesmo, em inglês, na capital da 

nacionalista Catalunha, como convém num mundo globalmente americanizado, a frase – 

nesse caso com ambiguidade provocante –, reflete a derrota do racionalismo no cenário 

cultural contemporâneo. O que conta não é a Razão, antes criticada com gênio 

demolidor construtivo pela Escola de Frankfurt, mas sua total substituição pela intuição 

afetiva como força propulsora à ação. Essa era a postulação que já fazia havia décadas, 

com sofisticadas construções intelectuais, o “pensamento pós-moderno”, em defesa das 

mulheres contra o patriarcado, e das minorias contra as maiorias dominantes. O 

raciocínio lógico, indutivo, juntamente com o humanismo ilustrado, não espiritual, seria 

instrumento epistemológico de dominação do homem branco ocidental, por definição 

machista, “homófobo”, racista, colonialista e opressor. A afeição, instintiva, sensorial, 

dita “feminina” – não creio que pelas feministas –, seria fonte mais eficaz de 

conhecimento e empatia para assegurar os direitos da família humana. 

Sem precisar recorrer ao que isso pode significar como incentivo aos 

fundamentalismos, não deixo de recordar que em 2015, quando li a frase no corpo 

esbelto da passante, foi o ano “midiaticamente inaugurado” pelo atentado contra o 

Charlie Hebdo em Paris, para não falar de ações congêneres do terror dito djihadista 

dentro do mundo islâmico. Relembro também, na mesma sintonia, a ingenuidade dos 

“analistas” que, desde 2011, interpretavam as revoltas populares com brados de “Allah-

u-akhbar!” (Deus é grande! Ou Alá é maior?) a cada disparo, como “Primavera Árabe” 

no caminho da democracia – por comparação, talvez, com a Primavera de Praga, de 
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1968, que tentava construir o “socialismo com face humana”, abortado pelas tropas 

soviéticas. Recordo ainda, em outro registro, as cenas de jovens em protestos na 

Espanha, em fins de 2014, contra o sacrifício do cão de uma enfermeira recém-

regressada de zona africana do ebola, diagnosticada como vírus e isolada após dias de 

convivência com o animal. Pouco interessava se “Excalibur”, o pobre cachorro, 

“batizado” com o nome da espada mágica do Rei Artur, pudesse constituir veículo de 

propagação da epidemia. Esta já matara mais de 20.000 pessoas na África Ocidental e 

parecia, então, estar ingressando na Europa. Para os manifestantes, em embates 

aguerridos com a polícia, o direito dos animais devia estar acima dos direitos à saúde e à 

vida dos humanos. 

O simplismo ideológico, amplamente difundido pelos meios de comunicação, é 

um dos ingredientes que mais afetam, hoje em dia, a defesa dos direitos humanos. Tanto 

pelo irrealismo que propicia ao trabalho de militantes, como porque, acomodado por 

todos os que temem ser mal interpretados, é acobertado pelo paternalismo dos outros. 

Não ganham nada as vítimas de agressões, enquanto perde a categoria dos direitos 

humanos, excessivamente utilizados como rótulo. Os efeitos podem ser desconcertantes. 

Apenas para ilustrar com exemplos que acompanhei de perto, posteriores a 2015, 

portanto após a comemoração dos cinquenta anos da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial celebrada naquele ano, descrevo aqui três 

momentos recentes do CERD, seu comitê de supervisão, de que sou membro desde 

2002. 

Na sessão de agosto de 2016, a relatora especial temática para minorias, do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela própria militante roma da 

Hungria, foi convidada a falar para o Comitê sobre seu trabalho. Descreveu suas 

viagens de inspeção a diversos países, expressando opiniões sobre o que havia visto 

como discriminação contra grupos minoritários, em particular comunidades ciganas de 

denominações variadas. Havendo antes mencionado muitos atos discriminatórios 

concretos – uso de força desnecessária para a remoção de acampamentos, não 

recebimento das crianças em escolas locais, dificuldades de acesso a serviços de saúde 

pública etc. –, referiu-se à situação dos roma no Brasil. Segundo ela, sua 

“invisibilidade” seria grave sinal de discriminação, assim como a não identificação das 
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pessoas com essa etnia de origem em virtude de integração na sociedade local. Ninguém 

do Comitê teceu comentário. Quando a relatora finalmente descreveu uma escola 

visitada na Nigéria, onde as crianças se reconheciam somente como nigerianas, tendo 

ela insistido em que assumissem as respectivas origens ibo, hausa, iorubá etc., um dos 

peritos, advogado libanês, reagiu de maneira franca. Perguntou a ela em quê as crianças 

saíam ganhando com isso. Pois a própria relatora acabara de contar, com ar de 

satisfação, que, após seu esforço pedagógico de “conscientização”, as crianças de etnias 

originais diferentes já começavam a brigar entre elas (sic, tofight). A pergunta do perito, 

que, ademais da experiência de conflitos etnorreligiosos em Beirute, estivera 

examinando a questão de perto, no Iraque esfacelado e na Síria, com guerra de facções 

exterminadoras e ameaças da região e de fora, não foi respondida. 

Caso assemelhado de principismo contrário aos direitos humanos ocorreu na 

sessão de inverno de 2017, a respeito da Bulgária pós-comunismo. Havendo sido o 

informe do governo objeto de apresentação aos colegas pelo membro paquistanês, na 

qualidade de relator, este circulou anteprojeto de recomendações ao Estado-parte, com 

parágrafo que lamentava a alegada falta de representação política de minorias, em 

particular dos turcos e dos roma. E cobrava medidas, não especificadas, que a 

assegurassem, inclusive na Assembleia Nacional. Tendo eu vivido em Sófia de 2002 a 

2006 como embaixador e observado a política local de perto, até por razões de ofício, a 

ideia me pareceu descabida. Expliquei as razões aos colegas.  

Em contraste com as imposições assimiladoras do regime anterior, no Estado 

búlgaro democratizado, a minoria turca, única formalmente reconhecida, 

correspondente a 10 % da população total, não somente tinha partido próprio, como 

participava do governo em aliança que sustentava o primeiro ministro. Se a coalizão 

agora não estava mais no poder, era porque seus candidatos haviam perdido a maioria, 

em eleições regulares. A propósito dos roma, observei que, em geral, eram realmente 

muito pobres, como se firmava, mas, pelo que eu pudera ver in loco, eles não eram os 

únicos. Individual ou coletivamente, mais miserável e difícil era a situação dos idosos 

sem etnia especial nem comunidade diferente, subitamente desprovidos do mínimo de 

segurança social que o sistema anterior lhes propiciava. Nada disso era de surpreender, 

na medida em que a Bulgária havia sido e ainda era um dos países mais pobres da 
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Europa. Assinalei, por outro lado, que meu cardiologista em Sófia, de origem roma 

assumida, era conhecido e respeitado dono de clínica moderna. Se quisesse candidatar-

se a cargo eletivo, poderia fazê-lo e exercê-lo como qualquer cidadão. Assim como 

agiam outros búlgaros, de origem variada: judaica, como o então Chanceler Solomon 

Passy; macedônia como o Embaixador Draganov, segunda autoridade no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros; ou alemã como o então primeiro ministro, Simeon de Saxe-

Coburg Gotha, que fora rei em criança, na velha monarquia, deposto e exilado em 1945, 

e que havia regressado no novo regime liberal para ser candidato ao Parlamento. 

Nada do que eu disse lá, nem aqui, pretende insinuar que inexistam 

discriminações na Bulgária. Ao contrário, elas sempre existiram e vêm agora adquirindo 

características agravadas, contra os roma e contra muçulmanos em geral, inclusive 

turcos, diante das ondas de imigração da presente década. A isso se referiam 

exaustivamente outras recomendações para as quais eu não tive objeções. Sobre os 

roma, em particular, o CERD concentra, aliás, regularmente, grande parte das 

observações e propostas, por conta própria e para reforçar estratégias de inclusão social 

elaboradas por outros órgãos. Meus reparos eram focalizados na proposta de 

representação política grupal, vista como “adequada”, implicando reserva de assentos e 

vagas para representantes de identidades específicas, em detrimento do conjunto “não 

étnico” da cidadania. Não deixa de ser curioso observar, a propósito, que os clãs 

romanis na Bulgária, como na maioria dos demais países, não criam associações 

abrangentes, nem designam indivíduos com representação política coletiva. Segundo 

estudiosos da matéria, não o fazem porque isso corresponderia a uma descaracterização 

da cultura própria, a meio caminho da assimilação rejeitada. O que não impede, 

entretanto, que maximalistas destoantes, em atitude paradoxal contrária, insistam em 

cobranças modernizantes, não a eles, roma, gitanos ou “viajantes”, mas aos Estados 

onde os nômades se encontrem.  

Politicamente mais preocupante, no caso da Bulgária, é notar que a outra 

“identidade étnica” na mente dos defensores de minorias é a dos macedônios. 

Reconhecida pelo Estado búlgaro como “grupo étnico” integrante da população total, 

como os russos, armênios, ucranianos, alemães e gregos, os mil e poucos indivíduos 

macedônios realmente não são reconhecidos como “minoria étnica”, conforme 
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desejariam o “Bulgarian Helsinki Watch” e, segundo esse observatório extraoficial, o 

Conselho da Europa.152 Historicamente insurretos, organizados em partido nacionalista 

regional unificante, o VRMO153, conhecido internacionalmente por suas táticas 

terroristas, os macedônios atuais, descendentes dos rebeldes, residentes nas montanhas 

Pirin e redondezas balcânicas, são cidadãos ordeiros. Falam entre si uma língua pouco 

diferente, que a Bulgária encara como búlgara, sem dificuldade de comunicação com os 

demais. Pelo que tive ocasião de comprovar, na década passada, acolhem bem os 

turistas e estudantes da Universidade Americana da Bulgária, que leciona em inglês, 

para bolsistas de diversos países, inclusive da América Latina, na cidade provincial de 

Blagoevgrad. Seus habitantes trabalham e ocupam qualquer função, pública ou política, 

como búlgaros, que também são. Com exceção de algumas lideranças domésticas, quem 

estimula a identidade distinta e, por extensão, o separatismo romântico, nacionalista 

étnico anacrônico, são entidades situadas no exterior.  

Seja porque o relator do CERD se inspirava em seu próprio país, a República 

Islâmica do Paquistão, separado da Índia em função da religião e com toda a sociedade 

criteriosamente dividida em comunidades, seja porque os direitos coletivos de quaisquer 

minorias são hoje tratados como tabu essencialista pós-moderno, a insistência na ideia 

de representação grupal se manteve. Expurgada de referências nominais específicas e 

um pouco atenuada na forma, a recomendação foi aprovada “por consenso”, nos 

seguintes termos: 

“16.(...) preocupa o Comitê a limitada representação de grupos minoritários no 

parlamento e no serviço público. 

                                                           
152 V. Bulgarian Helsinki Watch, Written comments concerning Bulgaria for consideration by 

CERD at its 92nd Session, March 2017, pp.19-20 (v.CERD na homepage do OHCHR.org). 

153I niciais de Movimento Revolucionário Interno da Macedônia em sua língua, escrita em 

alfabeto cirílico. O VMRO ainda existe, legalmente, na República da Macedônia (FYROM para 

a ONU), e, segundo a ONG Helsinki Watch, tambémnaBulgária, onde promove agressões para 

“limpar o país” de culturas diferentes (id. Ibid.). 
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17. (...) o Comitê recomenda que o Estado-parte tome medidas concretas para 

garantir que grupos étnicos minoritários sejam adequadamente representados no 

parlamento e no funcionalismo civil”.154 

 

Será que essa recomendação do CERD, em 2017, virá a ser lida por membros de 

partidos xenofóbicos, como os ultranacionalistas do “Ataka”? Espero sinceramente que 

não. Com fronteiras já pouco permeáveis, cercas de arame farpado, medidas de 

contenção agressivas e milícias paramilitares violentas contra a imigração muçulmana, a 

geografia põe a Bulgáriana linha de frente da União Europeia, perante candidatos a 

refúgio procedentes da Ásia Central, pelo Mar Negro, e da “Ásia Menor”, por terra. O 

que é forçadamente proposto para elevar a representatividade política dos roma e dos 

turcos, além de fornecer munição externa àqueles que são contra eles, pode dar novos 

argumentos às barreiras anti-imigração e à crispação nacional agressiva, que hoje se 

acentuam no mundo.   

Por fim, para comprovar meus temores do simplismo inconsequente na área dos 

direitos humanos, registro um terceiro momento, também significativo, da mesma 

sessão do CERD, em 2017. O fato, com inversão de papéis, ocorreu a propósito do 

Quênia, país de população retalhada por etnias em conflito, que o velho colonialismo 

encampou, o integracionismo unilateral não resolve, e o multiculturalismo presente 

nunca pretendeu superar. 

A apresentação do relatório queniano e seu exame ocorreram sem percalços, 

precedidos pela habitual formulação de reivindicações por militantes, todos os quais, 

nesse caso, eram representantes de pastores considerados autóctones. As postulações 

foram apresentadas por homens e mulheres vestidos de roupas típicas, coloridas. Dentre 

as mulheres presentes, uma delas colocou sobre mesa bem visível exemplares de 

revistas com fotografias atraentes de pessoas em trajes tribais, com colares e outros 

enfeites de contas. Terminada a sessão de uma sexta-feira à tarde, peguei duas das 

revistas para folhear no hotel. Qual não foi minha surpresa ao reparar que as 

                                                           
154 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on the 

combined twentieth to twenty-second periodic reports of Bulgaria, doc. CERD/C/BGR/CO/20-

22, 31 May 2017. 
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publicações não eram turísticas! Descreviam costumes exóticos, mas, longe de o 

fazerem para atrair visitantes, continham apelo evidente, um pedido de socorro contra 

práticas terríveis ainda realizadas em mulheres das tribos. Uma das publicações 

chamava-se, em tradução aproximada, “Beading (colocação de contas coloridas como 

colar) – o vício dos samburus de que ninguém fala”.155 Meninas a partir dos nove anos 

são segregadas como “noivas” que não se podem casar, em cabanas especiais, onde 

ficam à disposição de jovens “guerreiros” para uso sexual exclusivo, sempre que lhes 

aprouver. Caso engravidem, devem obrigatoriamente abortar, pois “guerreiros” não 

podem ter filhos. A prática do beading, a que se associa a mutilação genital feminina, é 

descrita por mulher samburu que conseguira escapar já grávida, tendo recorrido a abrigo 

de missionários cristãos. Impressionou-me especialmente o registro de que, apesar de 

proibição legal existente, os anciãos das tribos, reunidos como autoridades máximas, 

teriam decidido não seguir a proscrição estatal. 

Conquanto consciente de que o exame do relatório do Quênia se havia 

encerrado, ainda faltando, porém, a adoção de recomendações, decidi levantar o assunto 

em plenário. Opinei que o Comitê não poderia ignorá-lo, sob o risco de parecer 

complacente. E que a complacência com matéria tão chocante representaria uma forma 

de discriminação. A mulher que pusera as publicações à vista de todos provavelmente 

necessitava de auxílio. Se não mencionara oralmente a questão, talvez fosse porque os 

homens presentes podiam ser “guerreiros” ou “anciãos”. Recordei precedentes em que 

assuntos não discutidos antes haviam gerado recomendações contundentes do CERD, 

não havendo regra de procedimento em contrário.  

A questão pareceu impressionar os colegas. Com base nessa impressão, propus – 

um pouco como teste – um projeto de recomendação cuidadoso. No formato de praxe, o 

texto, em dois parágrafos, falava da preocupação com a persistência de práticas 

tradicionais contrárias à saúde e aos direitos da mulher em grupos pastoralistas do 

Quênia, para, em seguida, dizer: 

 

                                                           
155 Tento traduzir de memória, pois, a pedido de colegas interessados, deixei com eles os 

exemplares que havia recolhido. Podem-se encontrar referências abundantes no Google, em 

“samburu beading kenya”.  
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Tendo em conta que a negligência perante essas práticas equivale a 

discriminação étnica, o Comitê solicita ao Estado-parte que procure 

cautelosamente os anciãos dessas comunidades (...)  para convencê-los 

a abolir com urgência o beading de meninas, prática que viola não 

somente a legislação queniana, mas também normas internacionais 

obrigatórias de direitos humanos universais.156 

 

Por mais que todos os colegas de comitê declarassem respeito por minha 

iniciativa, a proposta não foi aceita. A alegação, esperada, era de que não podíamos 

adotar recomendação sobre questão não debatida. Alguns propuseram, alternativamente, 

que a preocupação com o assunto fosse transmitida pela presidência do CERD à 

presidência do CEDAW (Comitê de tratado equivalente para a situação da mulher). 

Acredito até que isso possa ter ocorrido. Mas nada, em meu entender, compensa a 

omissão do CERD nesse caso.  

Mais do que a extemporaneidade da proposta, pouco mais do que meramente 

simbólica, tenho a impressão de que a razão da rejeição era outra. Neste caso, tal como 

dizia a frase na camiseta da menina em Barcelona, ”eu não penso, eu sinto” (I don’t 

think, I feel). Pelo que intuo da experiência de mais de quinze anos nesse comitê “de 

peritos”, a maioria dos colegas entende que criticar uma minoria é sempre politicamente 

incorreto. Qualquer objeção à prática não ocidental é vista como sinal de intolerância 

com a cultura respectiva. Reações desse tipo abundam, começando com a questão do 

“véu islâmico”. Em consequência disso, desse paternalismo eurocêntrico, pode-se dizer, 

em analogia como outro episódio mencionado, que o CERD, com os jovens 

manifestantes da Espanha, optou por não sacrificar o cachorro Excalibur, apesar da 

comprovação de que o animal portava vírus do ebola. Com base num formalismo de 

órgão cujas regras são em geral maleáveis, evitou-se uma recomendação necessária, um 

gesto de apoio expressivo à erradicação do beading como “endemia”.  

O caso das crianças da Nigéria é mais comum: a ideologia atual das diferenças 

separa sem qualquer razão aqueles que estavam unidos. Pouco importa o que se possa 

ganhar com isso. Felizmente, no Brasil, a maioria dos roma se integra e vai continuar 

                                                           
156Guardo cópia impressa, até hoje, do texto digitalizado que propus. 
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integrada. Nos Bálcãs, porém, é diferente. Estimular nacionalismos latentes é repetir 

alhures os erros do fim da Iugoslávia, as guerras da Croácia e da Bósnia, a 

independência do Kossovo, o bombardeio da Sérvia. Insistir em representações políticas 

comunitariamente exclusivas em Estado integrador democrático é aumentar os riscos de 

repressão violenta a todos os grupos vulneráveis. 
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Ruy Fausto 

Crônica das eleições francesas de 

2017  

          A eleição de Emanuel Macron para a presidência da França, e a vitória estrondosa do seu 

partido nas eleições legislativas, é um fato novo na política francesa e provavelmente também 

na política mundial. O evento exige uma análise muito cuidadosa bem como certa 

independência em relação aos quadros explicativos tradicionais.  É pelo menos a impressão de 

quem intui uma insuficiência do próprio discurso para dar conta dessa sequência um pouco 

insólita de acontecimentos. 

No início das eleições, o jogo parecia mais ou menos decidido, pelo menos nas suas 

grandes linhas. Há dois anos, conversando com alunos num seminário na USP, afirmei de modo 

taxativo: “o Front National estará certamente no segundo turno da eleição presidencial e a 

esquerda ficará fora”. Os alunos sorriram diante de tanta presciência. Mas eu repetia o que todos 

sabiam e a previsão se confirmou. Faltavam apenas os detalhes... 

No começo imediato, novas certezas. As pesquisas continuavam confirmando a 

passagem do Front National para o segundo turno. A novidade foi o resultado das prévias da 

direita. Alain Jupé, o grande favorito, foi eliminado; Nicolas Sarkozy, o seu challenger, também 

eliminado. Vitória do antigo primeiro ministro François Fillon, que começara em terceiro ou 

quarto lugar.  

Na esquerda – já que não tínhamos ilusões com as possibilidades dos nossos eventuais 

candidatos –, no interior das prévias da direita, preferíamos Jupé, o mais razoável dos 

candidatos da direita. Republicano não racista nem populista. Preocupava-nos principalmente a 

candidatura de Sarkozy, que tentava uma reentrée tonitruante. O ex-presidente revelara não só 

tudo que havia de demagógico e oportunista em sua postura política, mas também uma 

disposição a se aliar senão à extrema-direita, pelo menos à direita-extrema do seu partido. Era o 

que ocorrera no final de sua campanha fracassada contra François Hollande.  

Víamos o perigo que representava Sarkozy, mas não pensamos em Fillon. De resto, ele 

não parecia ter maiores possibilidades. Mas num forcing impressionante, de debate em debate,  
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foi deixando para trás os outros candidatos, e ganhou folgado na reta final. Da noite para o dia, 

tornou-se o grande herói da direita francesa. O homem que, ao contrário de Sarkozy e de Jupé,  

não tinha, nem no passado nem para o futuro, qualquer  problema com a justiça (Sarkozy estava 

ameaçado de não sei quantos processos, e Jupé pagara por Chirac num affaire de falsos 

empregos na mairie de Paris). Católico, de esposa britânica, cabelo riscado ao meio, nem muito 

velho, nem muito jovem, Fillon passara a ser a encarnação ideal de um candidato para a direita 

francesa. Se tudo andasse nos eixos, ele ganharia a eleição? Difícil prever, no entanto tinha 

grandes probabilidades de vitória.  

Mas entrou areia na engrenagem. O semanário satírico independente Le Canard 

Enchaîné, famoso por suas enquetes e investigações, descobriu uma série de fatos desagradáveis 

envolvendo o novo heroi da direita. Fillon empregara a mulher e os filhos como assessores 

parlamentares, o que, pela legislação francesa, é legal, só que, além dos salários serem altos... 

não havia prova de que a mulher dele tivesse realmente trabalhado. Além disso, ela recebera 

100 mil euros de um milionário amigo do casal que se tornara diretor da velha Revue des Deux 

Mondes, como pagamento... de duas resenhas. Isso pode ser configurado como crime pela lei 

francesa. Somaram-se outras histórias mais ou menos folclóricas, além das reações 

contraditórias e desastrosas do candidato em defesa da sua inocência. Resultado: num curto 

espaço de tempo, Fillon perdeu dez pontos nas sondagens. Os dirigentes do seu partido (Les 

Démocrates, o nome de rebatismo da antiga UMP) hesitaram bastante: substituiriam ou não o 

candidato? Não houve unanimidade mas, principalmente, não conseguiam chegar a um acordo 

sobre quem o substituiria (os jupeístas tentaram relançar o seu “campeão”, que fora o segundo 

colocado nas prévias; Sarkozy queria outro nome, o seu protegido Baroin...). A eleição 

“imperdível” se transformou num alçapão. 

O candidato natural da esquerda seria o presidente François Hollande. Mas ele batia 

recordes de impopularidade. Na realidade, sua gestão foi muito apagada, para não dizer mais. 

Prometeu rever os rumos da política europeia. Não deu nenhum passo nesse sentido. Prometeu 

começar a transição energética, desmontando pelo menos uma velha central nuclear. Nem isso 

fez. Sua política econômica de oferta não deu resultado, pelo menos enquanto durou o seu 

mandato. Depois de muito hesitar, anunciou uma declaração. Fez muito suspense, e no final 

disse que não seria candidato à reeleição. Coisa muito anômala, mas que lhe pareceu inevitável. 

Uma prévia da esquerda já havia sido convocada, prévia mais ou menos fictícia, da qual 

participaria Hollande, e que visava reforçar a candidatura dele. Com Hollande fora do páreo, a 

“primaire” mudou de figura. Apresentaram-se vários candidatos, (alguns do PS, outros de 
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pequenos partidos aliados) entre os quais o ex-primeiro ministro Valls, típico social-liberal, e 

Benoît Hamon, um representante do grupo mais à esquerda do PS, o qual se recusara aliás a 

apoiar um voto de confiança em favor de Hollande, entretanto presidente eleito pelo seu partido. 

De modo bastante surpreendente, Benoît Hamon, em cujo programa figurava um projeto de 

alocação monetária universal, saiu vitorioso. Não participaram da prévia nem Jacques 

Mélenchon, candidato que rompera com o PS e organizara o seu próprio partido, o Parti de 

Gauche (na origem, aliado do PC) e, depois, o movimento France Insoumise, nem Emmanuel 

Macron, que fora Ministro da Economia de Hollande (depois de ser secretário geral adjunto da 

presidência), e que veio a fundar um novo partido ou movimento, o En Marche (posteriormente 

La République en Marche).  

A extrema-direita tinha desde há bastante tempo a sua candidata, Marine Le Pen, 

dirigente do  Front National, que se empenhava em “desdiabolizar” o seu partido, tomando 

distância em relação ao radicalismo neofascista do pai, Jean-Marie Le Pen. A linha econômica 

da filha é de resto diferente da do pai. Este professava um liberalismo econômico bastante 

marcado. A filha se apresenta como defensora das camadas mais pobres, e combina um racismo 

anti-imigrantes (árabes, especialmente) – nisso pai e filha não se separam – com propostas do 

tipo aposentadoria aos 60 anos, garantia do emprego e outras. Infelizmente, ela tinha sucesso: o 

Front Nacional era (e talvez ainda seja) o partido que tinha mais votos entre os operários e 

empregados não-abstencionistas.  

Esse foi o quadro geral da política francesa às vésperas das eleições de maio/junho. 

Uma extrema-direita que tinha a certeza de chegar ao segundo turno. Uma direita que estivera 

também quase certa disto, mas que desabara com a desgraça do seu candidato. Um partido 

socialista que escolhera um candidato da sua ala esquerda. Mas desde logo ficou claro que boa 

parte do partido não apoiaria efetivamente a candidatura de Benoît Hamon. Finalmente, os dois 

átomos livres, originários do PS. De um lado, Jacques Mélenchon, bom orador e debatedor, com 

um considerável carisma pessoal, mas carregando consigo algumas taras hereditárias de certa 

esquerda: simpatias por Chávez e pelo bolivarismo, admiração pelos irmãos Castro, simpatia 

pela direção chinesa e assim por diante. De outro, Macron, ex-ministro de Hollande, que 

pretendia ter passado da esquerda para o centro. 

Macron e o seu movimento foram crescendo de maneira surpreendente. No início, 

poucos acreditavam no seu sucesso (ele tinha posturas meio ridículas na campanha e cometera 

certo número de gafes), mas pouco a pouco foi se impondo. À medida que Fillon despencava, 

Macron ia subindo nas pesquisas e aparecia como o candidato favorito. A candidata do Front 
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Nacional mantinha sempre um mesmo nível de preferência do eleitorado – um nível alto –,  

enquanto Mélenchon, que, no início, vinha atrás de Hamon, logo o superou. De tal forma que, 

afinal, e um pouco surpreendentemente, a expectativa era de vitória de Macron, havendo uma 

grande incerteza quanto ao segundo colocado. Le Pen, Fillon (apesar da queda) e Mélenchon 

estavam estatisticamente empatados. Nos últimos metros, Macron perdeu algum terreno e a 

previsão de que ele seria o primeiro deixou de ser muito segura. Porém, Macron obtivera o 

apoio de François Bayrou, encarnação do centro, político que já fora ministro, e cujo partido o 

Modem sempre tivera uma votação relativamente modesta. Bayrou é um intelectual, professor 

“agregé” de letras clássicas, mas também criador de cavalos no sul da França. Representa uma 

espécie de centro rural, que retoma a tradição do centrismo na política francesa. 

Macron ganhou no primeiro turno com alguma folga, mais de 24% dos votos (mais de 8 

milhões e meio de sufrágios); Le Pen obtém pouco menos de 7 milhões e 700 mil votos (mais 

de 21% dos votantes), Fillon teve pouco mais de 7 milhões e 200 (pouco mais de 20%), 

Mélenchon  7 milhões e “poeira“ (quase 20%), Hamon quase 2 milhões e 300 (6,3 %), Nicolas 

Dupont-Aignant, direita “soberanista” (anti-Europa), 4,7%, quase 1 milhão e 700 mil votos. 

Houve ainda algumas candidaturas de extrema-esquerda e também algumas de direita, que 

tiveram pequena votação.   

Mélenchon não foi para o segundo por uma diferença de aproximadamente 800 mil 

votos. Fillon por menos que isto. Hamon ficou fora da jogada. Classificaram-se para o segundo 

turno Macron e Le Pen.  

Ficamos aliviados com a derrota do FN, e também com a de Fillon, mas não 

propriamente contentes com a vitória de Macron. Hamon e Fillon fizeram um apelo em favor do 

voto Macron no segundo turno, para derrotar a extrema direita. Mélenchon se recusou a fazer o 

mesmo, embora tomasse posição pública contra o Front National (“não se deve votar no FN” – 

ou coisa parecida –, mas sem dar apoio a Macron). Propôs então um plebiscito entre os seus 

partidários para decidir a posição a tomar: alguns dias depois, teve-se o resultado. O partido de 

esquerda confirmou a seguinte posição: condenação do Front National, mas recusa em pedir 

voto para Macron. O que significava: quem quiser que vote em branco, anule o voto ou se 

abstenha. Pode-se dizer que a posição de Mélenchon repercutiu mal. Naquela mesma semana, 

entre os dois turnos, o candidato “soberanista” (anti-Europa) Nicolas Dupont-Aignant fez um 

acordo com o Front National e apoiou Le Pen para a disputa do segundo turno.  

O grande acontecimento da quinzena separando os dois turnos da eleição presidencial 

foi o debate Macron/Le Pen. Havia grande expectativa em torno disso. Uma atuação muito 
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medíocre ou desastrosa de Macron poderia significar a vitória de Le Pen. Aconteceu o contrário. 

Um psicólogo italiano – não sei se mais ou menos charlatão –, que privava com o Front 

National, teria aconselhado a tática de desestabilização do candidato de Em Marcha. Segundo o 

psicólogo, Macron seria um psicopata narcisista, que desmoronaria facilmente diante de uma 

atitude provocativa por parte da sua adversária. A teoria é evidentemente mítica, embora seja 

verdade que, no debate coletivo, Macron revelara certa fragilidade com as suas fórmulas meio 

ocas no registro do “nem esquerda nem direita”. Le Pen se aproveitara disso, dando algumas 

estocadas eficazes que punham  a nu a falta de conteúdo de algumas das intervenções do 

adversário. Talvez com base nisso, a candidata do Front National se lançou de corpo inteiro 

numa tentativa de desestabilização do candidato de Em Marcha. Mas a tentativa fracassou e 

acabou funcionando como um bumerangue. Decidiu o destino da candidata de extrema-direita. 

Le Pen denunciou sucessivamente, e de maneira peremptória, o seu adversário como agente da 

alta finança, evitando qualquer tipo de justificação mais precisa; e tentou ironizar inclusive 

imitando o candidato de Em Marcha, mas de modo tão infeliz que algumas vezes o público nem 

percebeu do que se tratava. Chegou até mesmo a fazer uma referência indireta, de muito mau 

gosto, à antiga história de amor entre Macron e a  professora que viria a ser sua mulher. E, pior 

do que tudo, embrulhou-se no debate, quando se discutiu a situação de duas firmas em crise, nas 

quais o governo interveio tentando impedir seu fechamento e a consequente despedida dos 

trabalhadores. No final, ainda insinuou, sem nem um início de prova, que Macron talvez tivesse 

depósito ilegal no exterior. Essa última jogada fora decidida no quadro de uma acusação 

caluniosa, que se desencadeou mais ou menos ao mesmo tempo, através das redes sociais. 

Enfim, deu um show de má-fé, violência, baixo nível e incompetência.  

Le Pen perdeu vários pontos depois do debate, que, de resto, deu origem a uma crise 

interna no Front National. Florian Philipot, o dirigente, até então muito chegado a Marine Le 

Pen, que parece ter sido o principal responsável pela estratégia adotada – dirigente que 

representa a ala nacionalista-populista do Front National – ficou em posição difícil, no quadro 

de uma crise interna que ainda não terminou. Mais recentemente, Le Pen parece se distanciar de 

Philipot, que fundou um movimento dentro do FN, o que é uma jogada temerária, dada a 

natureza desse partido. 

Contando com o apoio de dois ex-adversários, e uma atitude pelo menos de recusa do 

Front National (ainda que sem apoio explicito), Macron se saiu bastante bem no debate, 

mantendo a calma, desmascarando a incompetência da adversária, e desenvolvendo bem os seus 

argumentos (frequentemente bastante técnicos), mesmo lá onde as suas posições aparecem 
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como frágeis à luz de uma crítica de esquerda. Macron foi eleito com folga no voto do segundo 

turno. Ele acabou obtendo pouco mais de 66% dos votos, mais de 20.700.000, contra pouco 

menos de 34%, 10.638.000 votos, em favor de Marine Le Pen. O Front National teve um 

resultado decepcionante para as suas expectativas, embora tenha tido uma votação bastante alta 

em termos absolutos, não longe dos 11 milhões de votos, a mais alta da sua história. As eleições 

legislativas confirmaram a vitória do macronismo. No segundo turno houve uma ligeira 

correção, mas o partido de Macron obtém a maioria absoluta, mesmo sem os votos do seu 

aliado, o Modem de François Bayrou: o La République en Marche, de Macron, ganha 308 

deputados – maioria absoluta, num total de 577 deputados – o que com os 42 do MoDem, seu 

aliados, forma uma maioria pró-governo de 350 deputados; o Les Républicains, principal 

partido da direita obtém 112 deputados, que, com mais 7, “diversos direita”, dá 119; o centro-

direita, muitas vezes aliados deles, tem 18 deputados. O Partido Socialista com seus aliados 

(radicais de esquerda, mais “diversos de esquerda”) ficou com 45; o PC com 10, o Front 

National com 8. Esses dois últimos partidos não podem formar grupo parlamentar, o que é uma 

grande desvantagem. Não é o caso do movimento de Mélenchon, que passa a barra legal dos 

quinze deputados, elegendo 17. Dado importante, a abstenção foi muito grande, mais de 56% no 

segundo turno (a abstenção na eleição presidencial foi, para os dois turnos, respectivamente de 

22,23 e de 26%). 

 

      *** 

 

O que representa Macron? Que perspectivas pode ter hoje a esquerda?  

  

Quaisquer que sejam as explicações, é indiscutível que assistimos a um terremoto no 

interior da política francesa. Um PS reduzido a um pequeno partido, uma direita ferida embora 

não decomposta, uma extrema-direita que obteve quase 11 milhões de votos, mas passa por uma 

crise interna, uma nova extrema-esquerda menos étoile montante do que supôs o seu líder, mas 

que, de qualquer modo, tem muito voto e supera o PS, e not least, um movimento fundado há 

pouco mais de um ano, que se pretende nem de direita nem de esquerda, e que ganha em todos 

os tabuleiros, assegurandi uma maioria esmagadora na Assembleia Nacional, depois de eleger o 

presidente (que, por sua vez, nomeou um primeiro-ministro de sua inteira confiança). Houve 

alívio, repito, com a derrota de Le Pen. Sua vitória seria uma catástrofe; e também com a derrota 
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e desmoralização de Fillon. Este se transformara numa espécie de segundo candidato da 

extrema-direita: a variante pro-europeia, arquiliberal e estritamente católica; o Front Nacional é 

antieuropeu, tem um verniz estatizante, e combina fanáticos católicos,com ateus e até 

neonazistas “arianos”. 

Macron é certamente uma figura atípica, assim como o seu primeiro-ministro Édouard 

Philippe. O presidente eleito foi uma espécie de discípulo do filósofo Paul Ricoeur, escrevia na 

revista de centro (ou centro-esquerda) Esprit, e pertencia em princípio à família da esquerda, 

tendo sido membro do gabinete de Hollande e depois seu ministro das finanças. Por outro lado, 

foi meio discípulo de Rocard, e reivindica a figura de Mendès France, que encarnava um centro-

esquerda. Sem falar na sua história familiar, simpaticamente atípica.  Pelo que conta o ex-

ministro da economia grega Vaoufakis, Macron teria feito esforços para dar uma saída para a 

crise grega que não sacrificasse o país, tendo visto os seus esforços frustrados, pela ação em 

contrário de Hollande e de Merkel. Phillippe, com sua barba de estudante radical, era um 

prefeito de Havre muito preocupado com as iniciativas culturais. Além do que, aceitara 

colaborar para o jornal de esquerda Libération, onde escrevia uma coluna “ponto de vista da 

direita”... Ele é, na realidade, um representante bastante típico da direita mais “republicana”, 

cuja figura principal é Alain Jupé. Em compensação, foi quadro da empresa Areva, uma das 

duas firmas que compõe o setor nuclear francês.  

Macron, como se sabe, trabalhou algum tempo com o banqueiro Rotschild, o que lhe foi 

cobrado bastante, principalmente pela extrema-direita. O movimento En Marche, rebatizado La 

République en Marche foi fundado no primeiro semestre (6 de abril) de 2016, e em pouco mais 

de um ano conseguiu desorganizar, senão fazer explodir, os três principais partidos franceses. 

Diante dessa verdadeira bomba política, os recursos explicativos se revelam um pouco 

insuficientes. Digamos que a apreciação da esquerda oscilou entre um juízo relativamente 

otimista e um pessimista. No período mais recente, é o pessimista que vai se impondo. 

A primeira das duas visões ressalta a derrota das extremas-esquerdas, e o que o 

movimento de Macron pode ter de positivo: nenhum preconceito contra os imigrantes ou 

impulso racista, uma abertura para as questões “de sociedade”, uma recusa do liberalismo 

extremo do tipo do de François Fillon. E, entretanto, é a segunda possibilidade que se 

cristalizou. 

O primeiro governo constituído por Macron misturava gente que vinha da direita com 

um pessoal originário da esquerda, mais os centristas de Bayrou. Porém Bayrou foi obrigado a 
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renunciar, por causa de um problema de abuso do seu partido na utilização do trabalho dos 

assessores aos seus deputados europeus (supõe-se que os assessores trabalhavam simplesmente 

para o MoDem, e não como auxiliares de deputados europeus). Entrou também no governo o 

socialista de direita Collomb, o mais velho da equipe, prefeito de Lyon. Também o ex-ministro 

do interior Le Drian. Porém a economia fica nas mãos de gente originária da direita: o ex-

candidato a candidato da direita, Le Maire, que se tornou ministro da economia, mais outro 

direitista, o ex (?) sarkozista, Gérald Darmanin, no “budget”. A surpresa foi a escolha do 

ecologista midiático Nicolas Hulot, figura de bastante prestígio, e que recusara sucessivas 

ofertas de direita e de esquerda, para fazer parte do governo. Hulot é a grande “presa” de 

Macron, e deveria assegurar o seu compromisso com a causa ecológica, bastante popular em 

diversos meios.  

O governo Macron vai se revelando com a reforma das leis do trabalho. O projeto do 

governo (ele já obteve da Assembleia o direito de legislar por decretos, no que se refere a essas 

leis) vão claramente no sentido do que quer a central patronal, MEDEF. Teto para as 

indenizações patronais, no caso de desligamento sem justificação, privilégio para os acordos no 

nível da firma em relação aos acordos de setor, flexibilização e ampliação da latitude deste, 

neutralizando as disposições legais etc. Só em alguns pontos o projeto parece ser favorável aos 

trabalhadores: prevê-se a possibilidade que os patrões cubram o gasto da inscrição em sindicato. 

E a indenização por despedida legal (a distinguir das indenizações por despedida não 

justificada) aumentam. Esse quadro é essencial como dado básico para levantar pelo menos 

algumas hipóteses sobre a natureza do “macronismo”. 

Até aqui, a imprensa de esquerda, além de se debruçar sobre essa reforma das leis do 

trabalho, tem se preocupado (e nisto, a esquerda e a direita não macronista convergem), com o 

estilo “vertical” de poder que encarna o novo governo. Seus candidatos a deputados tiveram de 

assinar um compromisso de que acompanhariam o governo no seu voto, e tanto o presidente 

como o primeiro-ministro insistiram no tema da disciplina e da fidelidade. O governo ensaiou 

mesmo um processo contra Libération por ter divulgado um documento governamental 

“perdido”,  com propostas básicas para a reforma da lei do trabalho. Sob esse aspecto, o 

governo Macron aparece com um perfil neobonapartista, que evidentemente se agrava (na 

aparência, senão na substância), com a vitória eleitoral estrondosa que obteve Pela República 

Em Marcha, nas eleições legislativas. 

A hipótese pessimista, que hoje é, sem dúvida, bem mais do que uma hipótese, 

interpreta a “revolução macronista”, a partir do célebre dito de Lampeduza, “mudar tudo para 
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deixar tudo como está”. Claro que a fórmula simplifica um pouco as coisas, mas há indícios de 

que caminhamos para um governo que, no plano da economia, pelo menos – mas há alguma 

coisa de conservador também fora desse registro: no campo da educação, por exemplo – vai 

nessa direção. 

Até aqui, os interesses dominantes tratavam de impor as suas exigências, através de 

partidos de direita. Seus representantes podiam ser mais ou menos jovens, mas dominavam os 

de mais de 50. A representação feminina fora sempre quantitativamente insuficiente. Em 

matéria de honestidade, não se pode dizer que eles tenham sido sempre irreprocháveis. 

Finalmente, se a competência das administrações de direita era variável, não faltavam casos de 

responsáveis que revelavam uma competência de nível muito inferior à que se poderia exigir. 

O La République en Marche se apresenta como um movimento que quer alterar isso 

tudo. Em vez dos homens de 50 ou 60 anos, ponhamos jovens até os 50 (a começar pelo 

presidente, que não tem 40). Estabeleçamos a paridade homens/mulheres, pelo menos no 

número global de ministros e secretários de Estado (os cargos “régios” continuaram a ser 

ocupados quase exclusivamente pelos homens). Sejamos intransigentes em matéria de lisura e 

honestidade administrativas (pelo menos na aparência: Macron já teve de enfrentar um 

problema com o secretário geral do seu partido e futuro deputado, acusado de desmandos em 

favor da sua mulher na administração de uma “mutuelle” [cooperativa], na Bretanha; o governo 

contornou o problema, aparentemente sem nenhum desgaste!). Vamos reunir os “melhores e os 

mais brilhantes” (de fato, parece haver gente de muita experiência e capacidade técnica entre os 

conselheiros do presidente). Finalmente, substituamos os partidos de direita por um partido do 

centro, isto é, um partido que se diz nem de direita nem de esquerda, ou, melhor ainda, de 

direita e de esquerda. Isso posto, façamos mais ou menos a política de sempre. Exemplo, a já 

mencionada reforma das leis do trabalho. 

Em resumo, em vez da direita velha, machista, desonesta e incompetente, ponhamos em 

campo um centro jovem, sem preconceito, inatacável em termos de honestidade administrativa, 

e de alta competência. Como já indiquei, tudo isso é pelo menos em parte, só aparência, já que, 

pelo menos no plano da economia, o que faz o novo governo não é diferente da política 

tradicional. Os interesses de classe são mascarados pela ilusão da juventude, da ausência de 

preconceito, da honestidade e da competência.  O macronismo aparece, sob esse aspecto, como 

uma formidável operação de mistificação das oposições de interesse e de classe. Ele o é, em boa 

parte, o que não significa que essa aparência não tenha nenhuma consistência em si mesma (a 

paridade homem/mulher, por exemplo, limitada ou não ao conjunto dos cargos, não deixa de ser 
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uma realidade). A observar em geral que o macronismo não mexeu, que eu saiba, na seguridade 

social, e que não representa de forma alguma um neoliberalismo extremo (aliás, os neoliberalis 

radicais estão descontentes). Trata-se de um governo de centro direita, com características 

próprias e relativamente originais.  

O governo Macron representa certamente uma renovação de quadros. Uma tecnocracia 

mais jovem toma o lugar dos tecnocratas tradicionais. Essa mudança já se anunciava com a 

candidatura de Dominique Strauss-Kahn, e não é à toa que vamos encontrar um número 

importante de “strausskahnianos” na equipe de Macron. Strauss-Kahn, que tinha boas 

possibilidades de vitória, e cuja candidatura se frustrou pelas razões conhecidas, era um pouco 

um Macron “avant la lettre”.  Por outro lado, o novo governo põe no poder uma antiga 

tendência da política francesa, a qual, até aqui, estava fadada a um constante fracasso ou 

semifracasso: o centro, isto é, o antigo e sempre presente projeto de uma política que se 

pretendesse nem de direita nem de esquerda. É uma velha história, a de uma tendência que 

parecia cada vez ascendente, mas terminava sempre num impasse, e que agora teria encontrado 

o seu caminho, seja no perfil geral do projeto de Macron, seja no fato político que representou a 

sua aliança com o Modem de François Bayrou. O centrismo fora representado por figuras como 

a de Jean Lecanuet, mas Giscad D‘Estaing também tivera pretensões a centrista. Está em 

discussão o problema das relações  que existem entre o macronismo  e esse centro (centro-

direita) histórico. O que poderia dizer é que o apelo ao centro (e à juventude etc), aparece como 

uma necessidade para os interesses dominantes, no sentido de que o desgaste dos partidos 

tradicionais é uma evidência. Desgaste político, moral, técnico talvez. Ninguém acredita mais 

nas equipes e na ideologia tradicional. Não há como continuar governando sem um novo 

discurso, e sem uma nova equipe (e equipe de gente “nova”, não por acaso).  Os interesses 

dominantes têm de se modernizar de tempos em tempos, as suas equipes e a sua ideologia, um 

pouco como as marcas industriais têm que ser substituídas, mesmo se o produto não muda 

muito.  

É sintomático que a nova liderança fale em nome do progresso. Para ela, o mundo 

estaria dividido entre progressistas e conservadores. Já me referi aos antecedentes “centristas” 

do macronismo. Tomando uma duração maior, o projeto político de Macron e mesmo a sua 

filosofia, tem alguma a ver com o Saint-Simonismo, precisamente um “progressismo” que se 

pretende modernizador e pluriclassista (Macron só exclui os “conservadores”). O ministro 

Collomb se declara saintsimoniano e não socialista, e remete às tradições “progressistas” da 

cidade que governou, Lyon. De fato, o macronismo lembra essa filosofia de tecnocratas 
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esclarecidos. Mas o progressismo tem o seu preço. Vivemos numa época em que o “progresso”, 

por boas razões, não tem boa fama. Macron e Philippe são favoráveis a que progresso? Há um 

dado importante a esse respeito: Philippe foi quadro da Areva, é amigo da tecnocracia 

“nuclear”, e põe suas fichas na exploração desse tipo de energia. Como deputado, foi até votar 

contra a lei de conversão energética. A entrada de Hulot no governo teria mudado a situação?  

Hulot promete uma série de medidas destinadas a reduzir as emissões de CO2 e de metano 

(retirada de automóveis que consomem muito combustível, melhoria do isolamento dos 

edifícios, aumento do preço do carvão, proibição da exploração do gás de xisto, fechamento de 

centrais a carvão, nenhuma nova autorização para explorar hidrocarbonetos etc.). No que se 

refere ao nuclear (que nunca foi o forte da crítica de Hulot), ele se dispõe a por em prática a lei 

votada por Hollande, que projeta reduzir o peso do nuclear de 75 a 50%, até 2025. Tudo isso é 

um progresso em relação a Hollande, mas subsistem muitos furos (por exemplo, apenas as 

autorizações futuras para a exploração de hidrocarbonetos, são vedadas, em forma geral) e não 

se sabe o quanto disso tudo será cumprido. De resto, em muitos casos só uma solução radical 

como as propostas pelos dois candidatos socialistas poderia inverter realmente o processo. Por 

exemplo, Hulot se compromete a introduzir um máximo de segurança no futuro depósito de lixo 

atômico de Bure. Muito bem. Entretanto, com mais ou menos segurança, nos termos do seu 

projeto, o depósito continuará lá... 

Assim, liberalismo em matéria econômica, progressismo insuficientemente crítico e  

neobonapartismo sui generis surgem como  os pecados dos novos governantes. Diante do 

fenômeno, a esquerda está num impasse. Hamon pagou o preço de ser, ao mesmo tempo, o 

candidato do PS,e o candidato rejeitado por boa parte dos dirigentes do PS. Mélenchon se 

embriagou com as sondagens e deu provas de certo sectarismo. Bem entendido, um e outro têm 

méritos. Os dois tinham um sério projeto ecológico, ambos se serviram de conselheiros 

econômicos de esquerda respeitáveis (Piketty, para Hamon, Jacques Généreux para Mélenchon). 

Infelizmente, os dois correram separados e o resultado foi o que conhecemos. Não tão ruim, 

dadas as circunstâncias, para o caso de Mélenchon, mas, das presidenciais às legislativas ele 

perdeu terreno. Na realidade, a esquerda não tem nem terá qualquer possibilidade de êxito, se 

não seguir o caminho da frente comum. Caso contrário, voltaremos a viver a situação antiga: um 

partido mais radical, para o melhor como para o pior, e mais forte; um outro, mais moderado, 

também para o melhor como para o pior, que tenta enfrentar o desafio. O mais forte é incapaz de 

propor um trabalho conjunto, e está essencialmente preocupado em tirar o mais fraco, do 

caminho. Este se esvai em ambiguidades (pro PS, contra o PS), e, talvez por má consciência, 

hesita em fazer a crítica da outra vertente (se bem feita, essa crítica não enfraqueceria a 
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esquerda, pelo contrário). Mas Mélenchon faz atualmente um trabalho ao mesmo tempo dentro 

e fora do parlamento, que parece eficaz. Quanto ao movimento sindical, creio que o seu destino 

será enfrentar o novo governo.  

Assim, a esquerda se vê numa situação difícil, vive uma espécie de vazio, que exige 

uma recomposição. Nesse sentido, a situação não é tão ruim assim: todo mundo sabe que é 

preciso encontrar uma saída e vai dando alguns passos nessa direção. O jogo de apoios e 

rejeições que marcou o processo eleitoral das legislativas mostra pelo menos um certo número 

de convergências que talvez tenham futuro (France Insoumise, a legenda de Mélenchon apoiou 

alguns candidatos socialistas não macronistas, Hamon, por sua vez, apoiou o candidato de 

Mélenchon contra o social-liberal Manuel Valls.) Deve haver alguma pressão das bases – 

certamente ela existe fora dos partidos – visando impor, ou pelo facilitar, uma frente única de 

esquerda, com base ecológica, anticapitalista e democrática. Ou a esquerda envereda por aí, ou – 

se ficar fazendo o jogo de aparelhos como o do PS, ou então se deslumbrar com “novos” líderes 

carismáticos – estará perdida e morta, como aliás pretende tanto a velha direita como a nova, 

macronista. O desgaste provável, talvez a curto prazo, que atingirá o governo Macron deve 

facilitar essa reorganização. Resta saber se a esquerda socialista, de um lado, e Mélenchon (ou o 

seu movimento) saberão dar os passos necessário para efetuar uma verdadeira virada política. 

Não esqueçamos também, para completar o quadro da situação, que o Front National continua 

ameaçando, principalmente se a questão do desemprego continuar sem solução. 

A direita se sai melhor do que a esquerda, mas com um grupo dividido, entre uma ala 

mais centristas pró-Macron e uma ala de direita radical. Os fatores contra Macron são a grande 

abstenção, e o fato de que as sondagens mostram que o país está dividido pela metade, em 

relação ao seu projeto de reforma das leis do trabalho. 

Sob esse aspecto, um embate no Congresso – mas sem derrota possível do governo, em 

termos de votos – e também fora dele, já se anuncia. 

            

       17/6/2017 
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Arthur Hussne BERNARDO 

Levar aos livros o que se aprendeu na 

pele 
  

 

 Em meio a um ataque cerrado da mídia e do judiciário e de uma crise sem precedentes 

de seu partido e da economia do país, Haddad se saiu bem na administração de São Paulo. 

Combate à corrupção, responsabilidade fiscal, negociação da dívida do município, boas políticas 

de mobilidade urbana, humanização no tratamento dos usuários de crack. Não foi reeleito, é 

verdade, mas fez uma gestão que, apesar de ter recebido críticas justas - por exemplo em relação 

ao tratamento dispensado em dado momento à população de rua -, deixou boa impressão para 

muitos. É por despontar como nome forte dentro do partido, e mesmo como possível candidato 

às eleições presidenciais, que interessa debater a avaliação que Haddad faz do PT e da política 

nacional.  

 Dentro do campo petista, estamos diante do quadro político e intelectual que foi mais 

longe na apreciação crítica do partido: julgamento negativo da política econômica do governo 

Dilma; avaliação positiva dos avanços institucionais contra a corrupção; percepção da 

insuficiência dos programas redistributivos para resolver os problemas sociais; reprovação do 

discurso adotado para a campanha eleitoral de 2014; ponderação sobre a falta de controle e de 

transparência nas empresas estatais. É essa postura crítica em relação ao próprio partido que 

permite a Haddad traçar uma interpretação mais nuançada e complexa da conjuntura recente. 

Essa leitura aparece sistematizada na extensa narrativa política elaborada em forma de artigo 

para o número 129 da revista Piauí. 

 Amplamente discutido, o verdadeiro tour de force do ex-prefeito trouxe para o centro da 

esfera pública brasileira um debate de qualidade, suscitando um número tão impressionante de 

reações - tanto negativas quanto elogiosas - que, a certa altura, parecia impossível emitir um 

parecer ponderado, tamanha a quantidade de textos que circulavam em torno do artigo. Talvez 

agora, passado um primeiro momento de intensa profusão de opiniões, seja mais plausível voltar 

a um ou outro tema abordado naquele texto. Apesar de muitas concordâncias, escrevo para 

expor contrapontos a algumas das ideias e dos desenvolvimentos presentes naquele artigo. 

 

* 

 "Vivi na pele o que aprendi nos livros": o tom evocado pelo título é o do teórico que vai 

à Cidade, ou, em termos modernos, do acadêmico que vai ao Estado. Para essa jornada, ele leva 

consigo sua bagagem intelectual - o que leu. É então na experiência do cotidiano que ele 

percebe como o vivido confirma visceralmente aquilo que havia estudado. O subtítulo - "um 

encontro com o patrimonialismo brasileiro" - é o ponto de convergência entre a teoria e a 

prática, a segunda confirmando a primeira.  
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 Na teoria, em alguns artigos do final dos anos 90 e começo da década seguinte, Haddad 

havia diagnosticado com precisão que o conceito de patrimonialismo não se tornara inoperante 

para compreender a realidade nacional. Não o considerando como um resíduo pré-moderno da 

cultura ibérica, mas, sim, uma realidade material palpável, Haddad mostra como as elites 

políticas e econômicas se apropriam do fundo público em detrimento das necessidades da 

população. Aponta-se, assim, para uma outra contradição - que se soma àquela entre capital e 

trabalho - das sociedades modernas:  entre o Estado, comandado por políticos profissionais, e a 

sociedade civil, composta pelos demais cidadãos, não há necessariamente uma convergência de 

interesses. 

  Na prática, houve algum momento no Brasil dos últimos anos em que se tentou afrontar 

esse patrimonialismo moderno e a blindagem do sistema político? Se sim, ele passa 

necessariamente por junho de 2013. Haddad escreve que se encontrou com o patrimonialismo, 

mas por que o PT - o ex-prefeito incluso - faltou ao encontro do combate ao patrimonialismo? 

Não é preciso idealizar junho para perceber que a interpretação dos petistas - até mesmo dos 

melhores - parece limitada. Haddad não chega a dizer que 2013 foi o "ovo da serpente", mas 

apresenta a opinião corriqueira de que "junho de 2013 foi o estopim do impeachment". Nessa 

linha, ele tem para si que o impeachment não teria existido caso não tivessem ocorrido as 

manifestações de junho. Enxergá-las, porém, como uma antecipação da queda da presidente é 

não apenas fazer uma projeção anacrônica e uma interpretação teleológica, mas traçar uma 

continuidade exagerada entre os eventos – esquecendo-se que, apesar de tudo, Dilma foi reeleita 

em 2014.   

 É inegável que a direita soube se aproveitar da energia liberada em junho para inovar 

nas formas de manifestação e canalizar a revolta para construir a base social que daria 

sustentação ao impeachment, o que mostra como é forçoso admitir ao menos alguma 

continuidade entre 2013 e a deposição da presidente. Dito isso, o problema é acreditar que (i) 

essa continuidade tenha sido necessária, havendo uma causalidade inevitável ligando os 

protestos à derrubada de Dilma e que (ii) as condições que levaram ao impeachment tenham 

nascido em 2013.   

  

 (i) É provável que em junho tenha se aberto uma oportunidade para formar uma base 

social capaz de levar adiante o programa de avanços sociais, evitando que essas forças fossem 

canalizadas pela agenda retrógrada da direita. Historicamente, o PT se formou e se apresentou 

como um partido capaz de romper com o elitismo e o autoritarismo da política brasileira, mas à 

medida que se aproximava do poder - e em especial depois de conquistar o executivo federal - 

ele passou a ser dirigido por uma burocracia preocupada com os ditames da governabilidade, 

esvaziando progressivamente sua capacidade de transformação social e política e ajudando a 

blindar, em nome de alguns avanços, um sistema político podre. Tendo em vista essa 

degeneração do partido, as revoltas também se projetaram contra o fato de que aparentemente o 

PT já não se diferenciava mais do restante do sistema político. Junho - movimentação um tanto 

confusa, estranha, indiferenciada - procurou afrontar o sistema político como um todo, o 

establishment político que, a essa altura, incluía também o PT. Ainda assim, isso poderia ter 

sido usado como uma forma do partido se reaproximar de algumas demandas populares, de 
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ouvir a voz das ruas ali onde ela se mostrava favorável a maiores avanços e de tentar se afastar 

de um sistema que já era e se tornou ainda mais impopular. 

 Na verdade, o que aconteceu foi que alguns ideólogos e jornalistas próximos do partido 

não pensaram duas vezes em classificar o movimento, dentro de esquemas clássicos, como 

sendo de direita, fascista ou como uma insurreição para um golpe de Estado. Antipartidarismo 

violento, atos quase-fascistas e manipulação midiática: é verdade que tudo isso ocorreu; o 

cuidado, entretanto, deve ser o de não operar uma falsa metonímia: não se pode tomar junho por 

uma manifestação fascista, de direita, inteiramente antipartidária - se tudo isso esteve presente, 

não nos parece que tenha sido majoritário ou que essa presença possa definir a essência das 

manifestações e tampouco validar um bloqueio do diálogo com a classe média. Da 

incompreensão surgiu a tentativa de desmerecer e atacar ferozmente algo que não estava no 

controle imediato do partido. Tivemos uma situação aparentemente paradoxal na qual um 

protesto de massas que reivindicava o combate à corrupção e a melhoria dos serviços públicos 

foi visto com maus olhos pela esquerda hegemônica. 

 Hoje, parece mais simples pensar que as manifestações de 2013 foram responsáveis por 

fazer surgir todas as mazelas que resultaram no impeachment. Ora, isso seria não apenas 

elaborar uma interpretação unilateral do que foram os protestos como também fazer crer que as 

condições e determinações essenciais da queda de Dilma tenham sido desencadeadas por eles, 

quando, a rigor, eles já vinham de antes, sendo as manifestações mais um sintoma do que uma 

origem. 

 

 (ii) Nem princípio de revolução, nem preparação para um golpe, as manifestações de 

junho de 2013 irromperam alimentadas pela violência policial extrema, pela baixa qualidade dos 

serviços públicos, pelo caos urbano - estimulado com a desoneração oferecida à indústria 

automobilística -, por empregos precários, por mazelas geradas pelos megaeventos esportivos, 

pela percepção de uma possível instabilidade econômica, pelas alianças espúrias em nome da 

governabilidade, pelos inúmeros casos de corrupção. Não se pode imputar todos esses 

problemas exclusivamente aos governos petistas, mas as tentativas de combate-los, quando 

existiram, foram débeis. Dessa forma, é desarrazoado pensar que os erros do partido não 

contribuíram para alimentar as manifestações, e, claro, também o próprio impeachment. Ou 

seja, as condições que fomentaram as manifestações eram reais. Acreditar que não havia 

motivos para o que aconteceu é não fazer um balanço crítico dos anos petistas no governo 

federal. Na verdade, sobravam motivos - anda que difusos - para que uma manifestação de 

alguns milhares de jovens se transformasse, do dia para a noite, em algo muito maior. Não 

deixam de ser surpreendentes a velocidade e a força com a qual se expandiram as passeatas, mas 

tampouco se pode dizer que fossem imotivadas ou mesmo totalmente inesperadas.  

 A parca mas importante redistribuição de renda realizada nos últimos tempos não foi o 

suficiente para apaziguar o país. Por mais que tenha sido um ciclo necessário de 

aprofundamento das condições democráticas, essa partilha - com a crença de que o aumento do 

nível de consumo seria o suficiente - estava acoplada a um pacto conservador que não permitiu 

um plano mais acelerado de melhoramento dos serviços públicos, a criação de uma rede de 
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segurança e bem-estar social mais efetiva e também de um combate mais profundo à 

desigualdade, por meio de reformas como a agrária e a fiscal. 

Seria incabível colocar tudo isso na conta do PT, mas a percepção é de que o partido 

que esteve à frente do governo federal por mais de dez anos poderia ter ido além de se propor a 

conduzir o pemedebismo para uma direção socialmente mais progressista enquanto mantinha as 

estruturas intactas. Isso foi admitir que os avanços eram reféns de uma conjuntura em que todos 

pudessem ganhar, não só os mais pobres, o que implicava não tentar um enfretamento maior 

nem nos momentos em que a popularidade do partido e do presidente eram estratosféricas. Isso 

agora se revela de forma cabal com diversos estudos que apontam para o fato de que a 

desigualdade de renda não diminui tanto quanto se havia imaginado e que, ainda que programas 

de redistribuição sejam fundamentais, eles sozinhos não conseguirão combater a injustiça social 

que está profundamente arraigada na sociedade brasileira. 

Assim, vê-se que a estratégia de Haddad de se afastar do legado quase indefensável do 

governo Dilma é eficiente até a segunda página. Não se pode, como parece acontecer, esquecer 

que muitos problemas foram anteriores mesmo ao primeiro mandato da presidente. Sendo 

assim, o impeachment não tem seu início ou estopim em 2013, nem se encerra nos problemas 

ocorridos durante o governo Dilma, por graves que eles tenham sido. A corrupção, as alianças 

espúrias e bizarras, a ausência de reformas estruturais, isso já estava presente na experiência 

anterior ao governo Dilma. Pode-se dizer que outros partidos, quando estiveram no poder, não 

conseguiram e nem tentaram promover tantos avanços quanto o PT e que, dadas as condições, o 

partido foi o mais longe possível. Entretanto, seria preciso responder: não se esperava isso de 

nenhum dos outros governos, mas, sim, do PT, que foi construído historicamente com essa 

missão; e, ainda que as condições tenham feito o projeto ficar mais difícil, teria sido possível 

fazer mais do que o que foi feito, desde que houvesse tentativas de modificar a própria estrutura 

através de reformas incisivas. 

 

* 

 No entanto, para Haddad, trata-se de uma série de manifestações puxadas por um 

"neoanarquismo charmoso". Pouco disposto à negociação com as instituições, o MPL teria uma 

agenda rígida e maximalista. Para o ex-prefeito, esse tipo de estratégia faria algum sentido nos 

países centrais, visto que lá a dificuldade para que os movimentos sociais alcancem alguma 

inserção institucional é verdadeira. No Brasil, em que os movimentos tradicionais tinham 

trânsito nos governos petistas, esse tipo de enfrentamento é nonsense.  

 Se no núcleo do sistema essa mediação parecia mais difícil, é preciso lembrar que o PT 

representou, à sua maneira, um bloqueio da pressão que os movimentos sociais poderiam 

exercer. Capitaneando o pemedebismo, o partido liderou um sistema político que, em geral, 

brecava as reivindicações vindas de baixo. No entanto, sendo um partido de esquerda, teve a 

peculiaridade, ou contradição, de levar para dentro do governo alguns movimentos sociais 

históricos, travando com eles um diálogo neutralizador - em que suas aspirações ou eram 

postergadas, ou parcamente atendidas, ou mescladas com uma lógica que beneficiasse o setor 

privado. Ter uma relação com o institucional não é necessariamente um ponto positivo se essa 

troca se faz apenas por meio da vontade das burocracias e, em geral, reverte-se em poucas 

conquistas para os movimentos e suas bases.  
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 Se se pensar assim, vê-se que não se trata de neoanarquismo charmoso, mas de 

movimentos que conseguiram dialogar com demandas não absorvidas pelo bloco petista. 

Inovando nas formas de mobilização e manifestação, o MPL conseguiu instigar parte da 

população a lutar pela estabilização do preço da tarifa de transporte urbano - tema que fez 

convergir tanto as classes baixas quanto parte da classe média. É legítimo questionar se 

qualquer manifestação deve alterar o rumo de um programa de governo. A resposta, em 

condições normais, provavelmente seria negativa, visto que a maior parte da população 

chancelou esse programa durante as eleições. Entretanto, nem se estava diante de condições 

normais, nem se tratou de qualquer manifestação, mas de uma que tinha aprovação da maioria 

da população e que colocou, em vários dias, milhares e milhares de pessoas nas ruas... Com 

efeito, não houve intransigência do MPL, mas uma negociação em que, dadas as circunstâncias, 

as variáveis eram inteiramente favoráveis ao movimento. 

 Cabe lembrar que muitos de seus eleitores foram às ruas e não viram nenhuma 

contradição entre o voto e a mobilização, entre as instituições e os movimentos de rua. A 

posição de Haddad deveria ter sido de pulso firme: criticar toda ação policial e aproveitar a 

situação para, imediatamente, revogar o aumento de preço e se descolar da figura do político 

tradicional e tecnocrático que é Geraldo Alckmin. Porém, qual foi a postura de Haddad durante 

as manifestações? De fato, o ex-prefeito fez o contrário disso. Ainda que não concordasse com a 

violência policial, tampouco ele a condenou publicamente no momento adequado. Não se trata, 

bem entendido, de freia-la, pois a polícia não é do controle do prefeito da cidade, mas de 

repudiá-la veementemente em público. Além disso, demorou para revogar o aumento e, quando 

o fez, realizou uma constrangedora coletiva de imprensa em conjunto com Alckmin, colando 

sua imagem à do governador. Com poucas medidas políticas mais imediatas, o prefeito poderia 

ter neutralizado as manifestações, que provavelmente não teriam tomado a proporção que 

tiveram, e também se saído bem desse conflito entre as ruas e as instituições. Haddad é um hábil 

político e, até onde se sabe, honesto, mas que não soube manejar a situação, não soube 

interpretá-la de forma maquiaveliana, como parecia ser necessário. Não se trata de abrir o 

caminho para o populismo, mas de saber pensar estrategicamente, e não apenas com uma 

racionalidade de gestor e administrador. 

 Em suma: junho de 2013 não se tratou de uma manifestação da esquerda charmosa e 

neoanarquista; de uma liberação do ódio da classe média; de um princípio de golpe de Estado; 

de uma revolução; mas, antes, de uma série de revoltas com diversas motivações, protestos que 

se alastraram por toda a sociedade e que foram alimentados também, mas não só, por erros 

cometidos pelo PT. Retomando o palpite inicial e propondo talvez uma leitura bem acanhada: 

não seria 2013 também – não apenas, mas também - uma tentativa da sociedade civil de romper 

o ciclo vicioso do patrimonialismo brasileiro? Se sim, a experiência de junho deveria ser 

incorporada em outro registro nas reflexões do ex-prefeito. 

* 

 Um dos resultados de junho de 2013 foi reorganizar o horizonte político em torno de 

três temas: (i) combate à corrupção em todas as esferas do poder; (ii) crítica da blindagem do 

sistema político e da autonomização dos representantes em face da sociedade civil e (iii) 

aprofundamento do combate à desigualdade por meio de direitos sociais e serviços públicos de 

qualidade.   

 

 i) Além do definhamento do espaço público em razão de posturas corporativistas e 

eivadas de interesses privados vindas do Judiciário e da Mídia, um dos componentes da 
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mentalidade antirrepublicana presente no Brasil é a corrupção que se espraia por toda sociedade. 

Retomar a tese do patrimonialismo se mostra, em um primeiro momento, como uma estratégia 

teórica adequada para se compreender esse antirrepublicanismo renitente em nosso país. Ao 

encarar essa corrupção como um corolário do patrimonialismo, abre-se espaço para, superando 

o moralismo tacanho, efetuar uma crítica mais adequada do fenômeno. Mostra-se como, na 

verdade, a corrupção não se resume às ações desastradas de alguns agentes políticos, mas se 

reforça através de um equivocado desenho institucional do Estado brasileiro, que facilita tal 

prática. Ou seja, é urgente pensar na corrupção como um problema mais amplo do que 

meramente as atitudes de políticos e empresários, quando, na verdade, trata-se de algo maior: 

uma relação inteiramente degradada entre o público e o privado. Até aqui, não poderíamos estar 

mais de acordo com Haddad, tanto em relação aos problemas da Justiça e da imprensa quanto 

com o relançamento da tese do patrimonialismo brasileiro. 

 Por outro lado, essa mesma tese da corrupção como corolário do patrimonialismo é 

também parcialmente acrítica ao retirar a responsabilidade do partido e dos indivíduos que 

praticaram a corrupção. Sai-se do moralismo para se colocar no outro extremo: todo o problema 

recai sobre as instituições. Dessa forma, não são mais discutidos critérios éticos de atuação na 

política, já que os erros individuais são compreensíveis e até mesmo perdoáveis por estarem 

inseridos em estruturas viciadas. Ora, é curioso pensar que muitos dos quadros petistas de hoje 

não passariam pelo crivo do rígido código moral que o partido ostentava com orgulho em seu 

início.  

 O PT não subestimou o patrimonialismo, como escreve Haddad, e, portanto, não é 

exatamente uma vítima, mas antes o aceitou como se fosse uma condição sine qua non para se 

chegar ao poder; para alguns dentro do partido, uma condição para entrar no Estado seria aceitar 

as regras subterrâneas e os costumes escusos tais como eles estavam colocadas, em vez de tentar 

mudá-los. A isso seria possível objetar que todos os partidos também se sujaram; o argumento, 

entretanto, não se sustenta. Se todos são corruptos, isso autoriza o PT a entrar nesse jogo? Então 

o PT seria igual a todos os outros? Mas não é exatamente isso que o partido tenta não ser?  

 Por outro lado, também se pensou que era preciso inserção na máquina para remodelar 

seu funcionamento. Ocorre que o PT foi mais tragado pelas engrenagens do que conseguiu 

alterá-las. Seria injusto, no entanto, dizer que nada foi feito. Em comparação com o que veio 

antes, os anos petistas no governo federal representaram um avanço muito significativo no 

combate ao patrimonialismo. A autonomia da Polícia Federal, a criação da Controladoria Geral 

da União e também o respeito pela liberdade interna do Ministério Público Federal foram 

originalidades dos governos petistas. Se não fosse por essas inovações, dificilmente hoje a 

verdade sobre as escusas relações entre o público e o privado estariam sendo expostas com tanta 

franqueza.  

 Ainda assim, e aqui entra a questão da autocrítica em relação à corrupção, mesmo com 

todos esses avanços institucionais, o partido se mostrou incapaz de renovar sua cultura ética 

interna. Em outras palavras, o problema da corrupção não se resolveu dentro dos quadros 

petistas porque a ideia de uma cultura republicana, de transparência e lisura administrativa, é 

vista por muitos como mera ideologia a impedir os avanços sociais. Nesse sentido, caso a 

corrupção estivesse à serviço da causa do partido, poderia ser válida. A esse respeito, basta ver a 

defesa obstinada que muitos fazem dos dirigentes da legenda que se envolveram com práticas 

ilícitas. Dirão alguns que, por outro lado, a justiça é partidária, desequilibrada etc. Essa tese, 

discutível, ainda parece, contudo, ser parcialmente aceitável (afinal, onde estão os políticos do 

PSDB? Soltos), mas que não se esqueça que muitos do PMDB já se foram, por exemplo. De 

qualquer forma, ainda assumindo que a justiça seja assimétrica, isso não justifica que se faça 
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uma defesa de condenados como se eles fossem perseguidos políticos. Ao invés de se lutar para 

que a justiça seja aplicada a todos, luta-se para que aqueles que foram devidamente julgados 

sejam inocentados... 

 Tendo a prática de Haddad em relação a esse tipo de problema sido exemplar, seu 

discurso teria de acompanhar essa prática e admitir o problema interno à legenda, não poupando 

aqueles que erraram e procurando uma reformulação da conduta em relação a práticas de 

corrupção, sejam quais forem suas motivações. Não se trata de levantar a bandeira acrítica da 

Ética na Política, o que seria voltar ao grau anterior à crítica das instituições, mas de perceber a 

necessidade de levar adiante os dois polos da crítica: contra as instituições mal estruturadas e 

contra os indivíduos do setor público e privado que infringiram as regras.  

 Nesse sentido, a tática de deixar que a pauta do combate à corrupção seja monopolizada 

pela direita tem se mostrado quase suicida. Não se deve apenas mostrar como, apesar de todo o 

discurso moralizante, há muitos e graves casos de corrupção na direita, mas, além disso, 

também levar adiante os avanços institucionais contra a corrupção e, o que falta, não ser 

leniente com casos de pessoas de dentro do partido. Isso seria esvaziar a arma mais poderosa da 

direita, que seduz e mobiliza, desde antes de 2013, mais pelo moralismo oco do que por um 

conteúdo programático consistente. Ainda que esse conteúdo comece a existir, já que, com uma 

seletividade cínica, os grupos de direita preferem não marcar posição frente à corrupção 

assustadora do governo Temer, não é aí que reside o segredo das mobilizações promovidas pelo 

MBL e pelo Vem pra Rua, para citar apenas os mais influentes.    

 A falta de combate efetivo ao problema, como um movimento interno que venha do 

próprio partido, pode reforçar a ideia de que todos os políticos e partidos são iguais: para o 

imaginário político do eleitorado brasileiro, a corrupção equaliza, iguala negativamente toda a 

representação política, tornando uns e outros indiferenciáveis.  

 

 ii) Mas não apenas a corrupção gera a ideia perniciosa de que todos os projetos políticos 

se igualam. Além dela, em razão da política de alianças e de uma ausência de diferenciação real 

entre os projetos políticos, a representação fica manchada dado que o eleitorado tem a sensação 

de que seu voto não tem importância. 

Assim, é preciso se ater a um ponto que pouco aparece no texto de Haddad, mas que é 

fundamental: a política de alianças do PT, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, 

sacramentou a ideia de que o partido se tornou apenas mais um dentro de um sistema político 

corrompido. Para ficar em um exemplo famoso e que envolve o ex-prefeito: a chocante imagem 

de Lula e Haddad apertando a mão de Maluf para angariar recursos e tempo de TV do PP é 

devastadora. Um partido que nasce de aspirações de esquerda - com um discurso de Ética na 

Política, de combate à corrupção e em contraposição aos políticos tradicionais - aceita se aliar 

ao que há de pior, de mais autoritário, corrupto e patrimonialista. Esse tipo de argumentação, 

pode-se dizer, é típico daqueles que não entendem a política tal como ela é, que é preciso fazer 

alianças caso se queira ser eleito, que a governabilidade é inviável sem isso etc. Entretanto, a 

médio e longo prazo essas alianças não podem ser senão deletérias tanto para a imagem do 

partido como também para o seu projeto, que vai, gradualmente, cedendo para os interesses e 

exigências das retrógradas forças aliadas.   

 Essas alianças se deram em nome da conquista de algum avanço social? Sim, mas de 

um pequeno avanço que custou muito caro: por tempo de TV, recursos e governabilidade o PT 

foi, aos poucos, erodindo suas credenciais. E não só. Esse avanço, ao fim e ao cabo, revela-se 

meramente circunstancial, ou ao menos muito frágil, dado que se faz ao gosto dos partidos 
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fisiológicos, das legendas que determinam a velocidade, o impacto e mesmo a reversibilidade 

que podem ter esses progressos. Um programa mais efetivo não pode surgir de um projeto de 

alianças sem critério. Que se veja aonde se chegou depois de tantas alianças. Bem entendido, 

não se trata de trazer à cena um purismo, uma aversão a toda e qualquer aliança, mas de saber 

ponderar critérios razoáveis para que elas sejam estabelecidas. 

 Diferenciar outra vez o PT dos outros partidos significa não topar qualquer aliança por 

governabilidade, traçar linhas de distinção que não podem ser atravessadas. Até que ponto a 

aliança com Maluf no âmbito municipal, por exemplo, foi realmente necessária? Nesse sentido, 

governabilidade e correlação de forças não são argumentos válidos universalmente. É preciso 

retomar uma boa radicalidade, não só no discurso, mas nas práticas, radicalidade que seja 

intransigente com a corrupção, repudie alianças descabidas e também seja suficientemente 

crítica em relação à oposição.   

 No caso de Haddad, não só se continuou essa política indiscriminada de alianças, mas 

também houve uma indisposição para se descolar da imagem de líderes da oposição. Ora, que se 

queira manter um diálogo com diversas lideranças em tempos de polarização é compreensível, 

mas em nome desse diálogo se furtar de avaliar criticamente Alckmin, FHC e suas gestões é 

impensável para um político e intelectual de esquerda. Postura excessivamente cautelosa, que 

não é republicanismo, mas conciliação desnecessária, complacência inesperada.  

 Ao contrário do que frequentemente se imagina, não é apenas a ausência de diálogo 

respeitoso que fomenta os extremismos, mas também a incapacidade de diferenciação entre os 

partidos de afirmar um projeto claro, de não se furtar ao enfrentamento dos adversários nos 

momentos oportunos. Ou seja, tanto a ausência de diálogo quanto a ausência de enfretamento 

geram a ascensão dos extremos - que se justificam ideologicamente por meio da acusação de 

indistinção entre as práticas dos partidos políticos hegemônicos. Isso ao redor do mundo: foi a 

crise de 2008 conjugada com a incapacidade da esquerda de oferecer respostas razoáveis à crise 

de legitimação da classe política que alimentou a escalada da extrema-direita. O neoliberalismo 

regressivo é fruto não só do fracasso do neoliberalismo, mas das insuficiências da esquerda. 

Portanto, se Haddad mostra que a caminhada para pautas eleitorais conservadoras foi iniciada 

por Serra na eleição de 2010, esse está longe de ser o único motivo para a ascensão da extrema-

direita, e, mais uma vez, o ex-prefeito escorrega ao não ver a responsabilidade de seu próprio 

partido nesse processo.  

 Esse enfrentamento também se mostra necessário para aprofundar as reformas 

importantes. Tanto as alianças quanto a corrupção puderem fazer parte de um discurso 

ultrapragmático de alguns petistas. No entanto, tudo isso se mostrou muito frágil: foi o excesso 

de pragmatismo, junto com erros de política econômica, que inviabilizaram o aprofundamento 

dos avanços sociais. Com a entrada do governo Temer, não apenas esses avanços ficaram 

bloqueados, mas começaram mesmo a serem desmontados em nome da estabilização da 

economia, o que mostra como toda a construção lulista foi, apesar de tudo, frágil. A tentativa de 

enfrentamento efetivamente se deu, mas não com a construção de um arco sustentável de 

alianças com partidos de centro-esquerda, mas quando o PT já era vítima de suas próprias 

alianças com a centro-direita. 

Pode-se dizer, é claro, que houve as pautas-bomba, que o partido foi traído pelo PMDB, 

que a burguesia nacional foi mesquinha etc. Mas alguém realmente acreditou que isso poderia 

ser diferente? Que uma aliança com o centrão corrupto seria viável? Que eles não tentariam rifar 

a centro-esquerda na primeira oportunidade? Aí o realismo político exacerbado se revela, na 

verdade, como um idealismo total, como o cúmulo da ingenuidade.  
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 Em suma, o PT deu vida nova à velhas oligarquias políticas ao aceitar alianças para 

alcançar o poder federal. Assim, aprofundou uma blindagem diferente do sistema político, pois 

era o partido que, simultaneamente, articulava o pemedebismo e negociava, com legitimidade 

vinda de baixo, com os movimentos sociais. Essa blindagem, aliada a uma falta de disposição 

para um enfretamento mais claro, aberto e efetivo a outros partidos, abriu caminho para 

soluções radicais e extremistas.  

 

 iii) É evidente que o combate às desigualdades é amplamente prejudicado em razão da 

corrupção – que desmoraliza a política, sobretudo de esquerda, e drena recursos públicos – e das 

alianças que freiam as possibilidades mais radicais.  

Como o governo atual está desmontando em velocidade máxima os pactos sociais 

firmados até agora - impedido somente pela própria corrupção e incompetência - fica à esquerda 

a hegemonia no campo da luta pela manutenção e aprofundamento dos direitos sociais, pautada 

na reafirmação dos arranjos firmados na Constituição de 1988. Mas, para que essa hegemonia se 

transforme em um prática efetiva de redução das desigualdades, seria preciso rever: primeiro, 

até que ponto a própria estratégia política assumida, de se alcançar o executivo sem uma base 

parlamentar estável e ideologicamente homogênea, dentro do desenho institucional do sistema 

político brasileiro, não se mostrou um erro que impediu a promoção de reformas estruturais que 

caminhassem no sentido de um combate mais profundo e eficaz às injustiças sociais; segundo, 

até que ponto a própria política econômica levada a cabo durante o governo Dilma não minou as 

possibilidades de aprofundamento dos direitos sociais. Em outras palavras, o argumento de que 

as reformas propostas pelo governo atual, que elevou a ilegitimidade à virtude política, deve-se 

às complicações econômicas surgidas no governo anterior é claramente mistificado se se levar 

em conta que o partido de Temer forçou o máximo que pode para que a crise chegasse ao limite 

do insustentável; mas, por outro lado, o argumento não é inteiramente falso se se pensar que as 

decisões equivocadas e os resultados catastróficos da política econômica, anteriores à crise 

política-jurídica, foram essenciais ao servir de justificativa à regressão aguda que vemos agora.  

 Sem desconsiderar a participação da oposição troglodita em tudo isso, é apenas com 

essa revisão crítica que a esquerda poderia evitar que sua saída do poder – seja em razão da 

rotatividade normal da democracia ou de procedimentos condenáveis e golpistas – não tenha 

como consequência uma reversão vertiginosa de tudo que foi alcançado 

 Ainda que os movimentos e partidos de centro-direita tenham conseguido, ajudados por 

parte da mídia e devidamente financiados pela burguesia industrial, incendiar o país contra o 

governo de Dilma, é notório, e um claro obstáculo às pretensões ideológicas desses atores, o 

fato de que a população brasileira ainda espera muito do Estado. Evidentemente, espera também 

que esse Estado seja menos corrupto, mais eficiente, mais direcionado aos que mais necessitam 

de sua ajuda. Mas isso não significa um Estado mínimo, um Estado enxuto, um Estado 

neoliberal, como pretendem os políticos e ideólogos da nova direita. É aí que as propostas da 

esquerda ainda têm força.  

* 

Assim, vê-se que o que se pode extrair da experiência das manifestações de 2013, e da 

forma como elas reorganizaram o horizonte político, vai muito além do que pretende Haddad. 

Nada daquilo foi a panaceia que muitos – à direita e à esquerda – acreditam. Não se tratou de 

um Acontecimento revolucionário, de um Evento ou coisa do tipo. Ainda assim, não se pode 

passar tão depressa pelas consequências políticas instauradas pelo ocorrido. De uma avaliação 
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mais detida, fica claro que os três problemas levantados nas manifestações são indissociáveis: as 

alianças degeneradas sustentam e reforçam o ciclo da corrupção, que torna a política dita de 

esquerda quase indistinguível da política da direita, mitigando e, no limite, inviabilizando o 

aprofundamento do combate às desigualdades. 

* 

 Agora que a direita liberal e a conservadora se encontram lado a lado, protagonizando 

em conjunto uma regressão acentuada das conquistas das últimas décadas, pode o campo 

progressista admitir seus próprios erros e se reorganizar para conter esse retrocesso vertiginoso? 

A esperança era de que o golpe trouxesse uma lufada de ar puro para o partido. Na verdade, 

dada a forma como o governo petista foi derrubado, no lugar de autocrítica, insuflou-se uma 

reafirmação afoita de velhos e novos dogmas - postura extremamente reativa. Afinal, haverá 

espaço para renovação dentro do PT? 

 Se sim, essa possibilidade passa, com certeza, por Haddad. Visto com desconfiança, 

mas apadrinhado pelo líder histórico, está também nas mãos de Haddad promover essa 

renovação necessária, afastando-se dos discursos ortodoxos, mantendo o que houve de positivo 

e sabendo repudiar o que se provou incorreto na trajetória do PT. E, no entanto, para isso, seria 

preciso não apenas viver na pele o que se leu nos livros, mas refletir sobre as práticas, realinhar 

o discurso e a consciência às experiências vividas para se evitar que se repitam algumas 

situações indesejadas. Em suma, levar aos livros, e às próximas experiências e situações, o que 

se aprendeu na pele. 
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Arthur Hussne BERNARDO 

Da Tradição Brasileira a uma 

Radiografia 
 No espaço de meses, foram publicados dois livros do sociólogo Jessé de Souza: 

"A Tolice da Inteligência Brasileira", do final de 2015, e, alguns dias antes da 

destituição da presidente Dilma, "Radiografia do Golpe". Propondo-se como tarefa 

demolir parte considerável da tradição sociológica nacional e desvendar os motivos que 

levaram ao impeachment de 2016, a iconoclastia do autor teve ampla repercussão e 

ensejou discussões acaloradas. Essas duas obras permitem não apenas debater algumas 

minúcias, filigranas e detalhes teóricos de importância razoável, o que já justificaria 

uma resenha crítica, como também alçar voos mais amplos na discussão da conjuntura 

nacional e de algumas de suas representações. Se nos permitimos resenhar dois livros de 

uma só vez, é que o segundo nos parece um prolongamento do primeiro, sendo uma 

análise de conjuntura elaborada a partir do referencial teórico desenvolvido na obra 

anterior. Dessa forma, vai-se da crítica da tradição sociológica brasileira à interpretação 

do Brasil contemporâneo. 

* 

 Jessé tem mira certa: a tolice da inteligência brasileira é alimentada pelo legado 

sociológico da linhagem liberal-weberiana. Formada por Sérgio Buarque de Holanda, 

Raymundo Faoro, Roberto DaMatta, Simon Schwartzman, Bolívar Lamounier, essa 

tradição seria responsável por discursos pseudocientíficos sobre o Brasil, fundando uma 

narrativa de teor culturalista e orientação política liberal-conservadora. Descontadas 

suas diferenças, a argumentação de fundo desses autores seria, diz Jessé, muito similar: 

sendo a cultura ibérica ontologicamente inferior às demais tradições europeias, imagina-

se que o personalismo, a cordialidade, o jeitinho, o desprezo pelos valores republicanos, 

o patrimonialismo seriam exclusividades nacionais. Produtos de uma cultura 

cronicamente atrasada e deficitária em relação aos países modernos, esses exotismos 

seriam responsáveis por nossa inferioridade frente às nações desenvolvidas.  

 Prolongando essa linha de raciocínio, Jessé afirma que essas teorias ultraliberais, 

apesar de infundadas, teriam logrado se institucionalizar de tal maneira na vida nacional 

que se tornaram uma segunda natureza de nosso povo. Essa institucionalização, afirma o 

autor, é nefasta, porque, além de afirmar premissas e conclusões avessas aos 

procedimentos científicos, esconde interesses políticos escusos: a narrativa 

conservadora e pseudocientífica direciona o debate público e a agenda política nacional 

em favor dos grupos dominantes. Dessa forma, o alinhamento dessas ideias com as 

vontades da elite econômica não poderia senão resultar em uma manipulação de nossa 

classe média e também dos mais pobres. 
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 Para Jessé, isso explica o que se passou recentemente na vida política nacional. 

Caso um governo – como foi o de Dilma - tenha uma proposta minimamente 

redistributiva e nacionalista, essa aliança entre elites econômicas e intelectuais acríticos 

entra em campo e com o apoio fundamental do oligopólio midiático - que pauta a classe 

média - bloqueia o projeto. É dessa forma, aliás, que o autor explica o fim da era petista 

no governo federal.  

 Fecha-se, então, o círculo: da crítica da tradição sociológica tupiniquim à 

interpretação do Brasil contemporâneo; da miséria atual do país à penúria da sociologia 

nacional. O raciocínio exposto nos livros sobre as razões de nossa dominação e do atual 

estado babélico da nação é bem-amarrado e didático. Mas será que essa interpretação 

crítica se sustenta?   

* 

 

 Alvo preferencial de Jessé de Souza, Sérgio Buarque de Holanda inaugura a 

interpretação weberiana do país em seu Raízes do Brasil. Desse livro, acredita o autor, 

teriam nascido as piores ideias sobre o que é nosso país e sobre aquilo que ele deveria 

ser: o homem cordial, uma aberração conceitual desprovida de qualquer fundamentação 

material ou de classe, marcando o brasileiro de forma indelével como corrupto e 

indigno; a formulação de que o personalismo e o patrimonialismo seriam males maiores 

de nossa sociedade, criando uma oposição entre o Estado corrupto e ineficiente e o 

mercado como instituição desprovida de vícios; a visão imprecisa e excessivamente 

positiva dos EUA, servindo como espelho para o Brasil; e, por fim, a constituição de um 

caminho de modernização liderada pelo antiestatismo militante de São Paulo. Segundo 

Jessé, a utilização desse aparato conceitual para demonstrar a singularidade negativa da 

cultura brasileira é não apenas uma crítica conformista, como também fruto de um 

procedimento pseudocientífico típico do ensaísmo deformado praticado por Sérgio 

Buarque.   

 Feito o balanço dessa descomunal má contribuição para a sociologia brasileira, 

Jessé finaliza: "Buarque é o criador de uma tradição "colonizada até o osso" que, com 

armas da má sociologia, não leva em conta os contextos institucionais nem os históricos 

da ação social, mas aparentemente "explica" o mundo de modo tão simples e irrefutável 

como quem dizia que bastava comparar África e Europa para perceber como os brancos 

eram superiores."157  

 À primeira vista, essas críticas demolidoras causam uma impressão considerável. 

Jessé faz um serviço necessário ao derrubar a mitologia perniciosa de que o Brasil é um 

país atrasado porque seu povo tem valores deploráveis, ou porque a cordialidade impede 

a instauração de um regime político sensato, ou, ainda, porque, portador de um 

iberismo, o Brasil estaria fadado a um subdesenvolvimento perpétuo.  Porém, se essas 

                                                           
157 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 47. 
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são críticas razoáveis, elas não são novas158, nem se preocupam em assinalar a 

grandeza da obra de Sérgio Buarque e, em alguns casos, aplicam-se mais aos epígonos 

do que ao próprio autor. Se existe a reverência acrítica, não se deve incidir no extremo 

oposto: a crítica descuidada. Na exegese proposta por Jessé, sobressaem-se alguns 

excessos interpretativos e ficam eclipsadas as perspectivas críticas esboçadas por Sérgio 

Buarque. Senão, vejamos.  

 Não se pode falar sobre Raízes do Brasil como um livro que nasce pronto. A 

seguir os novos estudos que vêm sendo realizados, a obra se constitui, antes, de uma 

série de edições com mudanças nada desprezíveis; em relação à original, de 1936, 

aquela tida como definitiva possui uma distância temporal notável e também alterações 

relevantes no conteúdo. Tomando-se a primeira edição, trata-se de livro com postura 

política inconclusiva, porém claramente antiliberal. Afinal, o liberalismo, o fascismo, o 

comunismo seriam, na verdade, regimes sócio-políticos que não se adequam à natureza 

do povo brasileiro, à cordialidade. A cordialidade é dúbia: tem traços negativos, mas 

abre caminho para uma modernização menos sisuda do que aquela de matriz anglo-

saxã. Sendo assim, o país teria que criar um regime próprio, que se adequasse à sua 

natureza. 

Por outro lado, caso se pense na segunda edição, de 1948, surge um texto 

pertencente à tradição democrática mas que, não obstante, continua desconfiado do 

liberalismo e afirma, com mais vigor, a necessidade de um caminho próprio para a 

modernização brasileira, algo como um americanismo que ainda não havia nascido. A 

ideia de que o Brasil deveria emular os EUA, sendo essa nação o modelo para Sérgio 

Buarque, é questionável. Mesmo que surja em suas formulações algo como um EUA 

idealizado, ele não se constitui como um horizonte exemplar para o Brasil. Pelo 

contrário, em muitos casos, a brasilidade teria o que ensinar à modernidade americana.     

 Também nessa segunda edição, por mais que a cordialidade mantenha 

relevância, ela se mostra como sendo menos um insight sobre a psique brasileira do que 

uma tentativa de abstração conceitual amparada por componentes sociológicos 

discerníveis. Seguindo o livro à risca, ao longo do século XX, com a industrialização, a 

ascensão das classes médias e a universalização do direito ao voto, desdobrou-se o 

processo de degradação e morte do homem cordial. Na prática, essa morte teria dado 

lugar a que tipo antropológico específico de nossa nação? Talvez não fosse exagerado 

pensar em uma realidade em que subsista a cordialidade sem o homem cordial. Se se 

entender por homem cordial um retrato da elite nacional, e não de um caráter indelével 

da população brasileira, conclui-se que a burguesia urbana, superando o patriarcado 

rural, também conservou algumas de suas características, por isso é ao mesmo tempo 

                                                           
158 A esse respeito, ver MOREIRA LEITE, Dante. O Caráter Nacional Brasileiro. História de uma 

ideologia. 6ª edição. São Paulo: editora UNESP, 2002, em especial p. 379-388; GUILHERME 

MOTA, Carlos. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). São Paulo: Editora 34, 2008, em 

especial p. 35-37 para a crítica de Alfredo Bosi; BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 4ª 

edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 11-63. Há aí críticas menos sistemáticas, 

mas mais matizadas às ideias contidas em Raízes do Brasil.  
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desconcertante e previsível que as classes dominantes atuais lembrem, ao menos em 

parte, as de antigamente, apesar de estruturas econômicas e arranjos de poder distintos. 

Afinal, hoje, ao lermos Raízes do Brasil, percebemos que se trata de outro país e, no 

entanto, do mesmo.  

 O privilégio dado a um motivo bem específico, e também relativamente pontual 

apesar de arquiconhecido, do pensamento de Sérgio Buarque acaba obliterando a crítica 

que ele opera, ou que esboça, da ordem liberal instaurada no Brasil. Sobre isso, seria 

preciso apontar para uma historiografia e uma sociologia que explora os temas 

levantados por Raízes do Brasil em matriz crítica159. Ideia recorrente na tradição crítica 

nacional, é no ensaio de Sérgio Buarque que aparece bem desenvolvida a formulação de 

que o liberalismo e a democracia não teriam, para nossa elite, mais do que um nível 

meramente epidérmico, servindo de fina camada para revestir um poder, tanto político 

como econômico, exercido em flagrante contraste com a ideologia que o sustenta.  

 Ademais, depois de uma rejeição de algumas ilusões do liberalismo em sua 

versão tupiniquim na primeira edição do livro, a ambiguidade com a qual a doutrina 

liberal é encarada em Sérgio Buarque já seria o suficiente para não se apressar em 

rotular o autor como liberal-conservador ou como precursor de autores liberais. Tanto 

por sua trajetória pessoal quanto por suas teorias, construir um Sérgio Buarque 

precursor do neoliberalismo, um fundamentalista de mercado avant la lettre, é um 

engano - e isso também se aplica a Raymundo Faoro. Contudo, é essa a via 

interpretativa de Jessé de Souza.  

* 

 Se, por um lado, é ao menos ambígua a relação de Sérgio Buarque com o 

liberalismo, não se pode dizer o mesmo de Raymundo Faoro. Nele, subsiste a utopia de 

um liberalismo que promova uma sociedade civil robusta e seja baseado na defesa do 

indivíduo contra o Estado. Não se fala do mercado contra o Estado, não se trata de fazer 

valer os direitos de propriedade e o aumento da produtividade contra a proteção social, 

mas de limitar o poder do Estado em favor do florescimento da sociedade civil, que se 

vê constantemente asfixiada pelos abusos e descomedimentos estatais. O que teria se 

desenvolvido no Brasil seria um paradoxo: um liberalismo estatal. Aí estaria o grande 

nó do pensamento liberal, ou protoliberal, brasileiro: ele serve ao Estado contra a 

sociedade civil - em franca oposição à tradição anglo-saxã. Seria um liberalismo que, 

em vez de fundamentar as características básicas do Estado Democrático de Direito, vai 

diretamente contra a democracia em nome da manutenção de um estamento, uma quase 

casta política no aparelho de Estado, enquanto os direitos individuais mais elementares 

são cotidianamente violados.  

                                                           
159 SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas: Forma Literária e Processo Social nos inícios 

do Romance Brasileiro. 5ª edição, São Paulo: Duas Cidades/Ed. 34, 2000 e FRANCO, Maria 

Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo, UNESP, 1997. 
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 É daí que emerge o patrimonialismo como o conceito principal das formulações 

teóricas de Faoro, e parece ser essa a categoria que traz maior incômodo a Jessé, pois 

seria ela a responsável pela criação de uma consciência distorcida e falsa dos reais 

problemas brasileiros: "O tema do patrimonialismo, precisamente por sua aparência de 

"crítica radical", dramatiza um conflito aparente e falso, entre mercado idealizado e 

Estado "corrupto", sob o preço de deixar à sombra todas as contradições sociais de uma 

sociedade - e nela incluindo tanto seu mercado quanto seu Estado -, que naturaliza 

desigualdades sociais abissais e um cotidiano de carência e exclusão. Essa é a efetiva 

função social da tese do patrimonialismo no Brasil."160  

Desse conceito como foco da análise, decorre, pensa Jessé, que o Estado impede 

um crescimento efetivo da nação, enquanto, de outro lado, o mercado é encarado como 

instituição virtuosa e necessária para o desenvolvimento. Logo, outra das bases teóricas 

dominantes das ciências sociais no Brasil também propaga que a solução para o país é 

seguir a trilha do liberalismo modernizador: somente entrando nessa rota seria possível 

superar o subdesenvolvimento nacional. 

 No entanto, do ataque ao patrimonialismo não se pode, como faz Jessé, deduzir 

que o mercado, para Faoro e também Sérgio Buarque, seja uma instituição impoluta. Na 

verdade, a crítica do patrimonialismo tem como função expor as desigualdades geradas 

pelo Estado, seja por meio de uma administração altamente ineficiente, seja através da 

corrupção, seja pelo encastelamento da classe política no aparato governamental. Mas a 

tese do patrimonialismo não aponta para a eliminação da intervenção estatal e, sim, para 

uma que seja razoável. Como diz o próprio Faoro, nem toda intervenção estatal carrega 

consigo a suposta marca indelével do patrimonialismo: “Seria grave erro ver o 

patrimonialismo em qualquer forma de intervenção do Estado na economia”161. 

Acontece que, no Brasil, o Estado está - muitas vezes - no lugar errado, na hora errada. 

E é preciso dizer isso sem que se imagine qualquer idealização do mercado. Tanto o 

mercado quanto o Estado são instituições sociais perigosas, abstrações que podem ter 

grandes tendências antidemocráticas162. 

 Em Faoro, especificamente, é possível demonstrar como o problema detectado é 

menos o Estado em si do que "a natureza que ele assume nas condições históricas 

brasileiras". Assim, o autor se configura – frisamos:  tanto por sua biografia quanto por 

sua obra - menos como um defensor do Estado mínimo, do que da realização de um 

Estado racional liberal-democrático, que aparece como uma impossibilidade na situação 

                                                           
160 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 35. 

161 FAORO, Raymundo. A aventura liberal numa ordem patrimonialista. Revista da USP, São 

Paulo, mar./maio 1993, 17, p. 17. 

162 A argumentação de Jessé contra Buarque e Faoro aparece, de forma resumida, também 

em A Radiografia do Golpe, p. 26-42.  
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brasileira sem que seja superada "a forma estamental-burocrática"163. Nesse sentido, o 

neoliberalismo dos anos 90 não representa, para Faoro, nada além de uma retomada do 

antigo liberalismo conservador, mofado e aparente, não tendo contribuído para minar a 

estrutura patrimonialista do Estado brasileiro164. Ao contrário, em muitos aspectos, 

esse neoliberalismo apenas reforçou a estrutura patrimonialista, ainda que tenha se 

alçado ao poder com uma retórica de combate a esse vício. E, se essa nova ideologia, 

como a chama Faoro, procurou se legitimar com argumentos vindos de Os Donos do 

Poder, pode-se dizer que essa leitura foi equivocada e serviu apenas como verniz 

intelectual para validar um projeto político-institucional que não decorre naturalmente 

da obra.   

 Se há alguns excessos culturalistas presentes nas formulações de Faoro, 

justamente criticados por Jessé, seria improdutivo se desfazer por inteiro da teoria sobre 

o patrimonialismo do Estado brasileiro165. Com efeito, aos poucos, a conceituação 

atacada - despida de seu viés cultural - vai sendo parcialmente reabilitada pela história, 

materializando-se, o que prova que ela está longe de ser inócua para pensar a situação 

atual. Não seria preciso, no entanto, esperar pelas investigações para confirmar o 

patrimonialismo: o que vem à luz hoje não é surpresa, mas apenas a confirmação da 

suspeita que sempre esteve lá. Seria essa a revanche dos weberianos? Quando o PMDB, 

a encarnação máxima do arcaísmo na política brasileira, partido sem ideologia ou 

escrúpulos, chega ao poder, deve-se reabilitar a tradição de crítica ao patrimonialismo, e 

ir mais longe, mostrando como essa estrutura sobreviveu mesmo a governos de centro-

esquerda.   

                                                           
163 "Persistente Enigma", Gabriel Cohn, presente em: Faoro, Raymundo. Os Donos do Poder, 

Formação do Patronato Político Brasileiro. São Paulo: Biblioteca Azul, 2012, p. 10. A propósito 

das opiniões políticas, em geral lúcidas, de Faoro, crítico do modelo neoliberal e também dos 

interesses de grupos entrincheirados no Estado, ver também o volume A Democracia 

Traída (org. Mauricio Dias). São Paulo, Editora Globo, 2008.  

164 FAORO, Raymundo. A aventura liberal numa ordem patrimonialista. Revista da USP, São 

Paulo, mar./maio 1993, 17, p. 26. Especialmente sobre o governo FHC, sabe-se que Faoro era 

crítico em relação à forma pela qual ele pretendia dar cabo ao patrimonialismo, e em especial 

foi crítico dos aspectos socialmente regressivos do modelo econômico imposto. Jessé também 

condena Faoro por fazer uso extraviado de conceitos weberianos ao utilizá-los em contextos 

históricos amplamente distintos dos quais eles foram elaborados. Sobre esse argumento, ainda 

no texto citado, Faoro expõe com clareza e consciência que sua teoria não é apenas uma 

aplicação da sociologia política weberiana, mas uma interpretação nova e criadora de 

conceitos específicos à compreensão da realidade nacional (mesmo que não presentes 

originalmente em Weber), refutando a crítica de uma suposta má utilização do aparato 

conceitual weberiano. 

165 Aliás, em texto recente para o número 129 da revista Piauí, o ex-prefeito de São Paulo 

Fernando Haddad mostra como é possível retomar o conceito de patrimonialismo em uma 

chave teórica crítica e sem apelar a qualquer tipo de culturalismo.  
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* 

 Não podendo ser diluídos em rótulos do tipo "racismo de classe" ou "racismo 

cultural", os defeitos presentes nas obras de Buarque e Faoro - que existem e precisam 

ser pensados - não podem se imiscuir com o mau uso promovido pelos epígonos. 

Apesar desses problemas, muito mais do que um mero "charminho crítico", as teses 

avançadas por esses dois autores podem ter um significado importante para a teoria 

crítica brasileira. O quadro pintado por Jessé faz com que essas ideias se passem por 

mero entulho. O leitor incauto pensaria que dois clássicos das ciências sociais 

brasileiras não passam de ideólogos com frágeis teorias racistas, retrógradas e 

pseudocientíficas. Não podemos nos desfazer tão rapidamente deles em razão de leituras 

unilaterais166.  

 Se a função social assumida pelas teses de Sérgio Buarque e Faoro valida 

projetos políticos elitistas, deve-se expor a parcialidade e incoerência das leituras que a 

sustentam, claramente incorretas. O opção de Jessé é, no entanto, outra: partir dessa 

função ideológica e mostrar como ela se adequa perfeitamente ao objeto, mostrar como 

essa é a decorrência prático-político necessária dessas obras. Dessa forma, a teoria é 

descartada em conjunto com distorções ideológicas.  

Entretanto, uma leitura que não pressuponha essa continuidade entre as teses dos 

dois autores e o uso ideológico que delas foi feito seria fecunda ao pensamento crítico. 

Sem menosprezar prováveis discordâncias teórica-metodológicas, uma recepção 

alternativa das obras poderia partir da percepção de que uma das questões fundamentais 

presente tanto em Raízes do Brasil quanto em Os Donos do Poder é a da formação de 

uma ordem política estável e do florescimento e consolidação da cidadania no interior 

da sociedade civil. Tanto Sérgio Buarque quanto Raymundo Faoro não tem como 

horizonte a legitimação do mercado como única instituição reguladora em contraposição 

ao Estado, mas, antes, a constituição da cidadania como forma de normalização 

democrática da vida social. Por outro lado, essa interpretação poderia apontar para o 

fato de que o neoliberalismo não se coaduna com a ideologia que emana dos textos e 

que, portanto, o uso que os autores ou políticos neoliberais fazem deles não pode ser 

                                                           
166 Sem serem acríticas, as leituras propostas por Pedro Meira Monteiro - em especial em seu 

livro Signo e Desterro: Sérgio Buarque de Holanda e a imaginação do Brasil - e também o 

prefácio de Sérgio Costa à edição alemã da obra - chamado O Brasil de Sérgio Buarque de 

Holanda -  nos parecem oferecer uma análise mais cuidadosa e equilibrada de Raízes do Brasil. 

Como contextualização histórica e teórica de Raízes do Brasil, ver o livro A queda do 

aventureiro: aventura, cordialidade e os novos tempos em Raízes do Brasil também de Pedro 

Meira e a tese de doutorado de Marcus Vinícius Corrêa Carvalho, Outros Lados, Sérgio Buarque 

de Holanda: crítica literária, história e política (1920-1940). 

Quanto a Raymundo Faoro, ainda não há uma interpretação acurada e crítica acerca de Os 

Donos do Poder, além de se verificar, salvo desconhecimento de nossa parte, uma ausência de 

estudos acerca das mudanças entre a primeira e a segunda edição da obra.  
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senão um falseamento de suas ideias, mero floreio retórico para dar um suposto 

embasamento erudito para suas ações. 

Em um período de retomada das ideias neoliberais radicais no ambiente 

ideológico brasileiro, tanto por intelectuais quanto por movimentos políticos, cabe 

relembrar esses autores que, mesmo alinhados com alguns pressupostos da teoria liberal 

clássica, foram muito críticos de nossas elites e de seus descalabros, em franca oposição 

ao liberalismo apologético que tem ressurgido. Se há algum potencial crítico no 

liberalismo, ao pagarem tributo a governos indignos, patrimonialistas e que representam 

a velha elite política no que ela tem de pior, os atuais liberais apagam qualquer 

possibilidade de não serem apenas uma linha auxiliar da velha direita, que o diga o 

MBL.  

* 

 O outro alvo dos livros é a tradição sociológica marxista. Calcada 

exclusivamente na análise das relações econômicas, segundo Jessé, ela teve e ainda tem 

a tendência de desprezar todo o universo simbólico que emerge da infraestrutura 

material e que também alimenta a reprodução de desigualdades e opressões sociais. Sem 

nos deter na discussão de cada um dos autores, parece-nos novamente que Jessé faz 

críticas ora razoáveis, mas não novas, ora exageradas, assim como para os clássicos 

nacionais que se ancoram no pensamento weberiano.  

Criticando tanto o dito liberalismo conservador quanto o marxismo 

economicista, Jessé sublinha que a esquerda estaria imobilizada por não ter o referencial 

teórico para pensar um modelo político e econômico que fosse além do que está posto. 

Presa ou aos argumentos culturalistas, ou às formulações de um marxismo ortodoxo e 

economicista, as forças progressistas não teriam conseguido combater esse discurso 

fantasioso do liberalismo conservador e racista. Não se trata, então, apenas de 

questionar a capacidade explicativa da sociologia de fundo ensaístico, mas de destronar 

os antigos para colocar em seu lugar a sociologia científica. Baseando-se nesse 

diagnóstico acerca da tradição sociológica brasileira e das deficiências práticas que dela 

decorrem, Jessé formula uma teoria social alternativa para interpretar o Brasil e o 

mundo. Emerge, assim, um outro tipo de sociologia, inspirada em Pierre Bourdieu e 

Charles Taylor. Sem entrar em discussões teóricas excessivas, cabem algumas 

observações gerais. 

 O paradigma de Jessé de Souza é o da internalização da dominação, da 

colonização dos espíritos pelas forças dominantes167. Entretanto, enfatizar apenas a 

estrutura opressiva e os aspectos limitantes em desfavor das potencialidades dos agentes 

faz perder de vista as capacidades e os meios pelos quais estes atuam de forma crítica e 

                                                           
167 SOUZA, Jessé. A Radiografia do Golpe. Entenda como e por que você foi enganado. São 

Paulo: LeYa, 2016, p. 20 e 28-29; SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o 

país se deixa manipular pela elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 9-13. 
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criativa em seu cotidiano, a despeito das condições mais profundas de sua dominação. 

Não há, nos dois livros, nada sobre as lutas sociais que vêm sendo construídas no Brasil 

dos últimos anos, ou mesmo das últimas décadas, porque não há espaço para pensar 

essas lutas a partir do instrumental teórico adotado, já que isso seria admitir que os 

agentes são sujeitos minimamente conscientes de suas ações e críticos, eles mesmos, da 

realidade posta. Disso resulta que a teoria acaba mimetizando aquilo que visa combater: 

ela coloca a reprodução das desigualdades e opressões ou como algo inexorável ou 

quase impossível de ser superado. É preciso, ao contrário, pensar as classes em ação.    

 A totalização do paradigma da colonização interna relega tanto a classe média 

quanto os mais pobres à condição de desconhecedores de seus próprios desejos, de suas 

vontades, seres continuamente alienados, o que torna muito difícil uma compreensão 

dos motivos pelos quais os indivíduos e as classes tomam essa ou aquela ação. Se há 

discordância ou desvio por parte das classes sociais, o esquema coloca isso na conta da 

alienação promovida pela mídia – explicação genérica para uma atitude que a teoria não 

compreende. Não se pretende dizer, bem entendido, que a difusão midiática não tem 

nenhum impacto nos sujeitos, que todos têm consciência plena do que se passa, que 

essas críticas seja desimportantes; no entanto, adotar esses fatores de maneira 

generalizada como os únicos privilegiados para a compreensão da situação 

contemporânea é enganoso. Por mais relevantes que sejam, eles não dão conta de, 

sozinhos, construir a interpretação complexa e nuançada que o momento exige. 

 A sociologia não têm condição ou posição privilegiada para desvelar a verdade 

das condições de dominação, dos interesses reais - contrapostos aos interesses aparentes 

- dos atores em conflito. Se assim for, os sujeitos tendem a ser apagados diante de uma 

sociologia que revela a verdade de suas posições, de suas possibilidades, de sua 

ausência de possibilidades, de sua dominação168. A complexidade do real se esfacela 

nas claras explicações do sociólogo-rei, aquele que tudo entende e que tudo explica. 

Como decorrência desse enquadramento teórico um tanto dogmático, emerge uma 

narrativa eivada de fragilidades: uma simplificação excessiva e um esquematismo 

debilitante minam as possibilidades de uma análise mais apurada.  

* 

 Esse quase imperialismo sociológico do texto é, ao contrário do que se poderia 

imaginar, refratário à política. Isso porque todo seu discurso parece formar uma espécie 

de molde que se adequa a qualquer situação, a qualquer conjuntura, dado que os atores 

têm suas ações previstas pela teoria. Assim, não surpreende que Jessé exponha uma 

narrativa muito parcial do recente processo político brasileiro. Partindo de seu esquema, 

afirmar que um determinado projeto político não incorreu em erros graves, sendo 

apeado do poder apenas por uma confabulação obscura das elites e da mídia, é muito 

simples – e previsível -, e é exatamente esse o passo dado pelo autor. 

                                                           
168 Essas críticas são em parte baseadas nas considerações tecidas por Jacques Rancière em 

seu livro Le Philosophe et ses Pauvres acerca da sociologia de Pierre Bourdieu.   
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 É nessa linha que A Radiografia do Golpe nos propõe uma explicação sobre as 

condições que tornaram possível o impeachment. O autor recua a história até a crise do 

Mensalão, chamado de "primeiro ensaio", passa por Junho de 2013 e, enfim, deságua na 

deposição da presidente. Em sua narrativa, a turbulência originada em 2005 com as 

denúncias de Roberto Jefferson já mostrava a disposição da mídia, do judiciário e de 

parte da classe política em derrubar o governo petista, mas o movimento carecia de base 

social. Esse apoio popular se tornou possível com o abalo proporcionado pelas Jornadas 

de Junho de 2013 nos índices de popularidade de Dilma. A partir desse momento, a 

mídia e o judiciário se encarregam de construir esse novo corpo político, formado em 

essência pela classe média. Assim, nessa confluência calculada de elementos, o PT foi 

tirado do poder porque, em dado momento, todas as elites do país - econômica, política, 

jurídica e midiática -  conjuntamente se insurgiram contra o partido, e a classe média, 

insuflada pelo antipetismo, serviu de massa de manobra para consumar o plano, que não 

mais carecia de legitimidade popular. Essa narrativa é suficiente? 

 Estabelecer uma continuidade desmedida entre momentos históricos distintos - 

Mensalão, Junho de 2013 e o Impeachment – ofusca a possibilidade de uma análise 

mais profunda do processo político. Partindo dessa premissa, o único resultado é o 

discurso de que houve uma perseguição contínua ao PT. É anacrônico, e improdutivo, 

ler os eventos anteriores como levando necessariamente ao golpe de 2016, o que 

ocasiona uma incompreensão da conjuntura específica de cada um deles e de tudo que 

se passou entre um e outro. Houve, nesse meio tempo, muitas mudanças de postura da 

mídia, da oposição, do PT, das ruas, do judiciário. Dizer que a elite do dinheiro – 

banqueiros, líderes do agronegócio, burguesia industrial - foi ininterruptamente contra 

os governos petistas ofusca o fato de que o projeto de conciliação de classes adotado 

pelo partido foi sempre muito favorável às elites rentistas e empresariais. Mostrar a 

mídia e o judiciário como sendo sabotadores quase perpétuos do projeto petista 

desequilibra a narrativa e as nuances de posicionamento. Que se lembre que mesmo a 

chancela de parte da mídia ao impeachment foi tardia. Tanto políticos tradicionais 

quanto a imprensa, longe de criarem ou mesmo arregimentarem a base social que 

sustentou a remoção de Dilma, foram antes arrastados pelos idealismo radicalizado dos 

manifestantes e de alguns juristas. O quadro geral e a interação entre as ruas, o 

judiciário e a mídia parecem ser muito mais fluidos, dinâmicos e complexos do que um 

golpe inventado pelas elites econômicas e inculcado pela mídia na classe média. 

 Sem negar a existência de um ódio ao PT, da blindagem midiática a muitos 

políticos não-petistas, de atitudes duvidosas - senão claramente inconstitucionais - 

dentro da operação Lava-Jato e também da sanha golpista de parte da oposição, o relato 

do livro não se impõe sem mais. Começando pelo fato de que o irascível maniqueísmo 

antipetista que com justiça é alvo da crítica de Jessé é, no entanto, também o que ele 

reproduz, ainda que às avessas. Se há problemas no cenário atual, eles se encontram 

antes na assim chamada tradição liberal-conservadora da sociologia brasileira, na 

política econômica de FHC, na elite de São Paulo, na ditadura militar, nas Jornadas de 

Junho, na mídia golpista, no judiciário desequilibrado, na população tola que age contra 
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seus interesses, mas não há quase nenhuma palavra - em um livro de cerca de 150 

páginas sobre a conjuntura brasileira - sobre os muitos e graves erros cometidos pelo PT 

na mais de uma década em que o partido esteve à frente do executivo federal. Essa linha 

de raciocínio realmente parece plausível?  

 A política, as lutas, os atores, os acontecimentos são distribuídos em uma grande 

narrativa moralizante, e complacente, que coloca, de um lado, o bem e, do outro, o mal; 

de um lado, os que sofreram o golpe e, do outro, os que golpearam; de um lado, o PT e, 

do outro, o resto. E a narrativa do autor vai se resolvendo nas estruturas: se houve 

corrupção, é porque ela é inerente ao sistema; se houve crise econômica, é porque as 

crises são congênitas ao capitalismo; se a política econômica se revelou desastrosa, foi 

culpa da traição da burguesia industrial; se houve alianças erradas, é porque elas são 

intrínsecas à governabilidade. Nesse caso, onde fica a responsabilidade dos agentes 

nessas explicações? Como operar uma crítica dentro desse modelo de análise? Afinal, 

será que uma narrativa tão unilateral, em que o PT aparece como uma vítima de um 

processo que se desenrola independentemente do partido, dá conta de explicar o que 

ocorreu?  

 Não se pode falar do PT como se estivéssemos nos anos 1980, como se o partido 

nunca tivesse passado pelo poder, não tivesse se desprendido das aspirações de suas 

bases, não tivesse se burocratizado, como se sua atuação legislativa fosse exemplar, 

como se suas espúrias alianças não tivessem se revelado menos táticas do que 

permanentes. Não raro virando as costas para os movimentos sociais e abraçando 

partidos nanicos e corruptos em nome da governabilidade, o partido se viu 

desguarnecido e desnorteado quando mais precisou de apoio, pois encontrou uma base 

muito fragmentada e desconfiada do real potencial de mudança que ele ainda poderia 

representar. Somado a esse processo de arco temporal mais amplo, Dilma adotou uma 

política inversa àquela que formou sua plataforma nas eleições de 2014. Assim, quanto 

mais o impeachment se tornava inevitável, mais o PT, sem rumo, tentava de tudo para 

agradar aos partidos, em especial o PMDB, que mais tarde dariam o xeque mate. 

 Cabe deixar claro que não se pode senão ficar estarrecido diante do que se 

passou: um vice que conspira abertamente contra a presidente; uma acusação baseada 

em fragilidade jurídica sem respaldo jurisprudencial; uma destituição que preserva 

direitos políticos; um devido processo legal com decisão a priori; essa abominação 

inominável levada adiante por uma gangue de corruptos profissionais, capitaneada por 

Eduardo Cunha e Michel Temer, confirma que nosso presidencialismo de coalizão é, na 

verdade, um presidencialismo às avessas, em que o presidente se torna refém do 

legislativo, rifando ministérios e outras benesses caso queira governar. Finalmente, 

quando as pedaladas e a assinatura de créditos suplementares se mostraram motivos 

insuficientes, o discurso generalizado foi de que o impeachment se dava pelo conjunto 

da obra. Ora, levando-se em consideração tanto um quanto outro argumento, haveria 

muitos outros impeachments, mas bem se sabe que não foi isso o que ocorreu. A 

argumentação era, afinal, puramente retórica, e o pungente dilaceramento do país se fez 
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em nome da salvação da própria elite: nada mais antiquado e típico dos grupos 

dominantes brasileiros. 

 Ao impeachment, que como era de se esperar, colocou em tensão máxima a 

capacidade de nossas instituições e trouxe um desgaste político colossal, seguiu-se um 

limbo sem fim. Teria sido mais honesto com o país que a oposição não tentasse minar o 

mandato de Dilma a qualquer custo. É provável que se desenrolasse um governo 

medíocre, paralisado pelo Legislativo, com resultados econômicos péssimos e com 

pouca aprovação popular, seguindo-se uma derrota eleitoral em 2018.  

 O que houve foi a escolha deliberada – pela oposição, pela mídia e pelos 

movimentos de larga parcela da classe média - por um caminho pedregoso e que 

polarizou ainda mais o ambiente político já deteriorado. Não só as instituições tiveram 

sua já desgastada imagem completamente erodida, como também o Judiciário ficou 

muito comprometido com a estratégia de assumir uma postura não só agressiva, mas, 

em alguns casos, abertamente inconstitucional para perseguir o governo Dilma e o ex-

presidente Lula. Somente pela divulgação de áudios que envolviam a presidente - 

independentemente de seu conteúdo -, o juiz Sérgio Moro deveria ter sido 

exemplarmente punido e afastado do caso. Visto como o herói do combate à corrupção, 

Moro, na verdade, prejudica, e muito, a Lava-Jato, que poderia ser uma operação sem os 

inúmeros vícios que ele e os medíocres procuradores do Estado de São Paulo, com toda 

sua soberba, nela incutiram, perpetrando ilegalidades e ridículas apresentações de 

power-point. Tudo isso nos leva a reafirmar um truísmo, o que deveria ser uma 

obviedade, mas não o é: o combate a qualquer ilegalidade, se não se faz dentro dos 

limites da lei, é injusto   

* 

 Contudo, a perplexidade amarga diante do processo é agudizada pela percepção 

de que o PT talvez tenha sido, em muitos momentos, menos golpeado do que cúmplice. 

Essa impressão apenas se aprofundou quando da aliança nas eleições municipais com 

vários dos partidos que construíram o impeachment ou no apoio a Rodrigo Maia para a 

presidência da Câmara, revertido em última hora pela pressão da base. Diante dessa 

situação, cabe a dúvida: a narrativa do golpe continua a fazer sentido quando a atuação 

do partido muitas vezes a contradiz? A esse questionamento, e em seguida à leitura dos 

livros de Jessé, surgem outros: é possível sustentar o discurso do golpe sem que se caia 

no vitimismo? Pode-se acusar a articulação da direita sem se tornar acrítico em relação 

aos governos petistas? 

 Responder afirmativamente a essas perguntas prescinde de uma séria autocrítica. 

No entanto, espalha-se em parte da esquerda uma ojeriza a essa atitude, tida como algo 

proibido em certos meios. Ela seria coisa de quem duvida da própria posição ou de 

quem, inocentemente, faz o jogo da direita. Na verdade, através de uma indistinção 

entre esquerda e PT, elabora-se uma não tão sutil tentativa de afastar toda e qualquer 

forma de reflexão crítica sobre o legado petista. Há aí dois problemas: sugere-se que as 
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críticas enfraquecem o projeto político do partido e também se reforça uma suposta 

identidade entre o PT e a esquerda, ou, em alguns casos, entre o PT e o “povo”.  

 Desde que essas críticas sejam razoáveis, é imprudente rejeitá-las. Para o PT - e, 

a rigor, para a esquerda em geral -, o discurso de que as críticas devem ser escondidas 

sob pena de enfraquecer o projeto de governo é não apenas falso, mas também danoso. 

Na verdade, é justamente a ausência de crítica que pode fazer – em especial, no médio e 

no longo prazo - o projeto perder sua credibilidade, seu apoio popular e, finalmente, 

desandar. Ademais, é preciso lembrar que o campo da esquerda não abriga apenas o PT, 

e que criticar o partido ou os governos petistas não significa se colocar, 

automaticamente, fora do dito "campo democrático-popular". Longe de fazer o jogo da 

direita, uma postura crítica realista não deixa de considerar todos os constrangimentos 

conjunturais impostos ao projeto petista, mas acredita que ele poderia ter ido, mesmo 

dadas as condições, além do que foi e que se a estratégia para chegar ao poder fosse 

outra, essas condições poderiam ter sido mais favoráveis às ações do partido169.   

Dizem alguns que essa não seria a hora correta para se realizar uma autocrítica, 

visto que, uma vez o PT fora do poder, a esquerda já estaria excessivamente fragilizada. 

Esse seria, portanto, o momento ideal para se unir contra os adversários, não para abrir 

fogo amigo. Entretanto, a contradição entre crítica e união é apenas aparente. Por um 

lado, esse expediente não enfraqueceria a esquerda, seria, na verdade, o caminho mais 

rápido para que ela pudesse ser vista como um opção por parte do eleitorado que com 

ela se decepcionou, sem que se dependa de mitos, heróis ou líderes carismáticos para 

que isso ocorra; por outro lado, nada disso fragiliza a união necessária para combater o 

populismo e o autoritarismo de direita que ganham espaço na política nacional.  

Para que esse esforço crítico e de renovação seja operado de forma aprofundada, 

é preciso não pressupor, como faz Jessé, uma descontinuidade total entre o mandato de 

Dilma e o governo Temer, o que eclipsaria os graves problemas do governo anterior ao 

impeachment. Com Temer, não há pudor e nem meias palavras: a impostura, a 

incompetência, os desmandos, a desfaçatez, a cobiça, a insolência e a desmedida não 

                                                           
169 Sobre esse ponto, não me furto a citar um trecho de uma entrevista de 1989 à revista 

IstoÉ Senhor (com o título de “Uma Armadilha para o PT”), em que Faoro, ao ser questionado 

sobre a candidatura de Lula, diz: “Eu suponho que a força do PT, ao contrário do PTB, está 

exatamente em contar que o tempo não é tão urgente. O que havia com o PTB era que o 

tempo era muito urgente, tinha de ser naquele momento. E isso embaraçava a sua atividade 

partidária, embaraçava também a sua estratégia e suas táticas. Se o PT entender que o tempo 

não é crucial, vai se beneficiar muito com isso. O tipo de proposta do PT não é a Presidência da 

República. O importante são os meios para, na Presidência da República, promover aquelas 

reformas a que ele se propõe. Só a Presidência da República, desligada do programa, poderia 

até ser uma armadilha para o PT. O Lula poderia ser mais um presidente da República que quis 

muitas coisas e não pôde; e que não poderia, talvez, nem governar.”. Com seu instrumental 

teórico, criticado por Jessé, talvez Faoro tenha visto mais longe do que os que viveram para 

ver. 
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são apenas evidentes, mas proclamadas em alto e bom tom como se fossem qualidades. 

O poder tira sua máscara e mostra sua face violenta, tosca e desprezível.   

Por outro lado, a austeridade fiscal inadequada, a reação violenta contra 

manifestantes, a corrupção, o desperdício de dinheiro público, as péssimas políticas 

ecológica e indígena, tudo isso, que continua acontecendo, ocorreu, provavelmente em 

menor grau, mas ocorreu, enquanto Dilma ainda era presidente. Que se lembre também 

que as desonerações, o controle de preços e o uso inconsequente do BNDES fizeram 

parte de uma política econômica desastrada no primeiro mandato170 e que se criou uma 

plataforma política e econômica irrealista para se concorrer à reeleição, o que resultou 

em um giro de 180 graus assim que Dilma venceu. É preciso que se encare de frente 

essa realidade: se o país piorou exponencialmente com Temer, não se vivia em um 

paraíso antes do golpe.  

                                                           
170 Sobre o tema da política econômica do primeiro governo Dilma, é curioso ver como Jessé 

procura traçar um paralelo com a tentativa de Geisel de criar um esforço de desenvolvimento 

capitaneado pelo Estado. Para o autor, o resultado, nos dois casos, foi uma oposição da 

burguesia nacional ao projeto. No final dos anos 70, isso teria significado o começo do 

combate à ditadura pelo andar de cima e, assim, do enfraquecimento efetivo do regime 

militar; em nosso tempo, seria a marca da traição da burguesia nacional ao governo petista, 

culminando na adesão ao golpe, com direito a patos de borracha gigantes. No entanto, 

surpreende que essa comparação seja feita por Jessé como algo positivo. Ora, essa retomada 

feroz do desenvolvimentismo pela ditadura não deveria ter servido de alerta para os possíveis 

perigos contidos nesse modelo? Como ideias muito próximas dessa, e executadas de forma 

bem mais desordenada, poderiam ter um desempenho positivo em pleno século XXI? Parecia 

ao menos muito improvável que essa estratégia econômica fosse bem sucedida, com ou sem o 

apoio da burguesia industrial (diga-se de passagem que contar com esse apoio foi de uma 

ingenuidade extrema).  

Por outro lado, o tópos da comparação – de um ponto de vista negativo - entre a política 

econômica do governo Geisel e do governo Dilma foi a ponta de lança dos liberais. Os dois 

seriam estatizantes, intervencionistas etc. Ora, se há alguma verdade na crítica do estatismo 

exacerbado, ela deveria incidir menos no desenvolvimentismo em si do que na forma em que 

ele foi implementado: desorganização, falta de regras claras, desatenção com as restrições 

fiscais, diminuta preocupação ambiental, violação dos direitos dos povos indígenas. Nada disso 

é parte obrigatória do receituário desenvolvimentista, e não por acaso alguns dos economistas 

ditos heterodoxos não se identificaram com o que foi feito, vocalizando as críticas desde muito 

cedo.   

Note-se, no entanto, que o fracasso da Nova Matriz Econômica não significa uma condenação 

a priori de todo tipo de projeto desenvolvimentista. Significa, no entanto, depois de tantas 

experiências históricas, uma exigência de que ele seja inteiramente repensado, levando em 

conta tanto as críticas propriamente econômicas quanto ecológicas e indígenas, e sobretudo 

executado de forma muito cuidadosa, para que possa ganhar um novo significado.  
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 Uma parte não desprezível da esquerda dissidente apontou, com razão e lucidez, 

todos essas falhas e contradições do projeto petista, sobretudo o que se passou nos 

mandatos de Dilma. Contudo, alguns não pareceram dar a devida importância para o 

que se passava diante de seus olhos. Se é verdade que o PT já havia se embrenhado no 

que havia de pior na política brasileira - até quase o limite de se tornar indiferenciável 

dela -, apontar para uma continuidade absoluta entre Dilma e Temer é equivocado. Por 

mais que os erros do PT tenham sido graves, o impeachment não foi apenas uma troca 

natural de elites políticas. Basta ver que o que se seguiu ao impeachment foi uma 

agenda de reformas de uma agressividade ímpar, e mesmo que se diga que essas 

reformas teriam acontecido com Dilma, é difícil acreditar que elas se dariam da mesma 

maneira. Que seja interpretado como um golpe intra-elites ou até como um 

impeachment politicamente fajuto mas com amparo legal razoável, isso não muda o fato 

de que a agenda do novo governo é infinitamente mais regressiva do que a do anterior. 

Mas não apenas isso: ainda que não se concorde em nada com o governo Dilma, que 

não se queira defendê-lo de forma alguma, é difícil acreditar que a ruptura que ocorreu 

não prejudicou sobremaneira o país como um todo ao detonar o pouco de credibilidade 

que restava a nossas instituições e polarizar de forma ainda mais acirrada o ambiente 

político.   

 Embora o discurso dessa faixa da esquerda possa parecer mais lúcido, porque 

mais crítico, ele é displicente; não porque crítico, mas porque desconsidera que um 

processo de tal magnitude não pode ser tratado como coisa menor. Assim, ficamos 

diante de interpretações da conjuntura que são antagônicas mas ambas insuficientes: 

entre a ruptura total e o continuísmo absoluto, entre o vitimismo e a desconsideração 

das vicissitudes do jogo político, entre um governo de esquerda indefensável e uma 

esquerda sem projetos de governo. Ora, é preciso ir além dessas dicotomias: manter e 

afiar cada vez mais a crítica, mas sem perder de vista que não basta atentar apenas para 

os pontos negativos de tal ou qual experiência, é preciso também ser propositivo, pensar 

na institucionalização de processos potencialmente emancipatórios. De outra forma, 

ficaremos no falso paradoxo de privilegiar ou a ocupação do Estado ou a construção de 

lutas; ou jogando todas as fichas na institucionalidade ou não refletindo sobre o que as 

instituições podem significar.   

* 

 Todo esse processo de avaliação e balanço prescinde de uma postura de abertura. 

Mas não é esse tipo de posicionamento que se vê. Em seguida às últimas eleições 

municipais, por exemplo, muitos proclamaram a ignorância e a pequenez do "povo", 

que elegeu candidatos da direita e votou, enganado pela mídia e pela classe média, 

contra seus "reais" interesses. O próprio cacoete de falar do "povo" como um ente 

separado, do qual o enunciador não faz parte, ou do "povão", a massa ignorante que 

deve entender seu lugar no processo histórico, já é emblemático. Se a esquerda não se 

elegeu, é porque o povo é desinformado ou foi feito de tolo, porque não conhece os 

interesses de sua classe.  
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 Seria preciso dizer que esse discurso é equivocado? Se ele habitasse apenas as 

redes sociais, já seria preocupante, mas ele também está estampado em revistas171 e 

está pelo menos subentendido nas formulações teóricas e políticas de autores influentes. 

O pressuposto que se esconde por trás do discurso que o povo votou errado é de que o 

governo do PT foi perfeito, ou quase isso, de que o projeto de poder está bem acabado e 

que é a mídia, o judiciário e o empresariado que sabotam o partido. Acontece que nem o 

governo do PT foi perfeito, nem o projeto político petista era isento de falhas graves, 

que, mesmo depois da derrocada, não foram avaliadas e repensadas, e tampouco houve, 

durante os 13 anos do partido no poder federal, uma sabotagem perpétua do partido. 

Antes, então, de questionar a qualidade do voto popular, argumento aliás de fundo 

retrógrado e elitista, seria preciso estar aberto a ouvir as aspirações populares, ouvir o 

que a população mais pobre espera de um governo, sem julgá-la como mal informada 

ou mal agradecida.  

 Sem que se assuma essa hipótese de abrir um diálogo franco com as classes 

populares, em que se esteja verdadeiramente disposto escutar, não se pode chegar a 

lugar algum. Diferente do que pensam alguns petistas e simpatizantes, os eleitores não 

estão sendo ingratos ou enganados pela mídia, apenas se afastaram do projeto porque, 

em dado momento, ele deixou de fazer sentido para elas. E se deixou de fazer sentido, 

além do desempenho econômico medíocre dos últimos anos, de níveis ínfimos de 

reforma agrária, da melhora substancial nos serviços de saúde e educação, foi também, 

mas não apenas, por se cansar de ver o partido envolvido em casos e mais casos de 

corrupção, sendo que a promessa inicial era justamente de romper com esse modus 

operandi da política brasileira. O que Jessé tem a dizer sobre isso? 

* 

 Em dado momento, o autor se questiona: "Não será a corrupção - definida como 

vantagem privilegiada em um contexto de presumida igualdade - uma parte fundamental 

e indissociável de todo sistema econômico-político moderno?"172. A essa pergunta 

seria preciso responder com um claro e indistinto "não".  Não existem países capitalistas 

que possuem padrões diminutos de corrupção? Que se veja qualquer índice de 

transparência e combate à corrupção para se dizer que o problema não é grave em nosso 

país. Na mesma toada, afirma-se que: "A corrupção - compreendida como vantagem 

ilegítima em um contexto de pretensa igualdade - é, aliás, dado constitutivo tanto do 

                                                           
171 Ver, por exemplo, a chamada do semanário CartaCapital na semana do dia 7 de novembro. A capa 

trazia a manchete: "Pobre povo brasileiro" e, como subtítulo: "As eleições municipais provam sua 

incapacidade de agir politicamente e entender que os golpistas o escolhem como vítima. E pobre 

Brasil...". 

172 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 150. Há muitas outras considerações nos dois livros, e também 

em inúmeras entrevistas, que seguem pelo mesmo caminho.  
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mercado quanto do Estado em qualquer lugar do mundo."173 Ora, o preconceito, a 

xenofobia, o racismo, o machismo, a exploração mais vil também existem em outros 

países - e por causa disso devemos dizer que não são temas preocupantes na sociedade 

brasileira? Ou amplia-se tanto um problema até que ele deixe de ter contornos claros ou 

diz-se que ele existe mais ou menos em toda parte e, portanto, não sendo exclusivo da 

sociedade brasileira, não tem grande importância. Para finalizar, uma passagem sobre o 

mensalão: "Episódios como o "mensalão" ou os escândalos de corrupção no Estado - 

todos, sem exceção, estimulados por interesses de mercado (...)"174. Quais foram os 

interesses do mercado no mensalão? Toda a corrupção no Estado é fruto de interesses 

do mercado? Por essas citações, fica claro que Jessé não dá grande importância à 

temática da corrupção, acreditando que ela é irrelevante diante de outros temas, e que a 

questão se resume aos agentes de mercado (o que não quer dizer que ela não passe por 

eles, como quer fazer crer certa doxa ultraliberal que preconiza um programa extremo 

de privatizações a fim de solucionar o problema da corrupção).    

 Afinal, por que pautar a corrupção? Ainda que o tratamento dado pela mídia à 

questão seja inadequado e espetaculoso, isso não deve impedir que a esquerda faça uma 

reflexão sobre o tema. Nem moralismo pueril, nem aversão à Realpolitik, o problema da 

corrupção é, ao mesmo tempo, ético e estratégico. De um ponto de vista ético, que 

parece ser meramente ideológico para alguns grupos de esquerda, não se pode assumir 

que o uso de meios espúrios seja legitimado por um fim supostamente nobre. O que 

ocorre, em geral, é o contrário do que se quer: são os meios anti-éticos que acabam por 

macular e subverter o próprio fim a que se almejava chegar, e não o fim que, uma vez 

realizado, legitima em retrospectiva os meios degenrados. Junto do motivo ético, 

abdicar de disputar a narrativa do combate à corrupção é, atualmente, um verdadeiro 

suicídio político em termos de estratégia. Primeiro, porque o discurso anticorrupção é 

uma bandeira que vem ganhando a sociedade como um todo, ainda que recentemente 

tenha voltado à tona com a classe média. O problema é que essa mesma classe média 

tem um poder grande de mobilização, e não apenas mobilização própria, como também 

das classes populares. Segundo, porque a corrupção acaba, em geral, corroendo toda a 

esperança que as classes trabalhadoras têm na política, fazendo alimentar o perigoso 

discurso da antipolítica - e, como sabemos, a antipolítica não pode senão beneficiar a 

direita, e, mais, em geral, o que existe de pior na direita. Terceiro, porque é fantasioso o 

discurso de que se deve focar na redução das desigualdades em detrimento do combate à 

corrupção, ideia que mais afasta do que atrai o eleitorado, dado que são problemas, em 

larga medida, conexos, pois, drenando os recursos do Estado, a corrupção prejudica a 

população mais pobre e que depende dos serviços públicos (ainda que, evidentemente, o 

                                                           
173 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 91. 

174 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: LeYa, 2015, p. 59. 
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problema da desigualdade não se encerre no combate à corrupção, como sugerem, de 

forma ideológica, muitos grupos de direita).  

 Assim, a corrupção deve ser pensada não apenas com vistas à formulação de 

uma agenda voltada para a classe média, mas também para as classes populares - visto 

que o discurso anticorrupção também tem forte impacto nesses estratos da população. 

Nunca foi, e hoje é menos ainda, possível abafar a corrupção, ou mesmo sustentar sua 

necessidade, dizendo que assim se faz distribuição de renda; na verdade, o que é 

necessário, e possível, é um projeto de governo que não seja corrupto e consiga pôr em 

prática políticas sociais. 

 Caso a pauta do combate à corrupção não fosse senão um discurso para a classe 

média, ainda assim ela teria validade? Sim. Nas campanhas contra Collor, por exemplo, 

a esquerda ganhou espaço ao levantar a bandeira da ética na política e, nesse interregno, 

ganhou o apoio de parcelas significativas da classe média. Hoje, no entanto, a ideia da 

ética na política se tornou algo tortuoso, quando não obsceno, para a esquerda. Ética 

seria combater a desigualdade e a miséria. Isso é verdade. Mas não se deve misturar as 

coisas: se o combate à miséria é um componente ético da esquerda, o combate à 

corrupção não deveria ser diferente. Dizer que a corrupção não é importante; que não 

tem nada a ver com a desigualdade; que existe em outros países; que é também a 

sonegação das grandes empresas, só serve para escamotear o problema.  

Pode-se criticar um programa, ou mesmo uma narrativa, que se paute 

exclusivamente no combate à corrupção, mas também é mais do que necessário criticar 

os programas que não se preocupam com a corrupção, que procuram embaralhar as 

coisas para não se falar do que deveria ser evidente: a corrupção é um problema 

preocupante. A punição exemplar de políticos e empresários corruptos não deve ser a 

única medida para solucionar o problema: fica claro que, sem uma reforma política, 

ponto que Jessé, com razão, enfatiza, as chances de se minimizar a corrupção estrutural 

são quase nulas. Acontece que criticar a corrupção enquanto resultante de motivos 

estruturais não exime que essa crítica seja igualmente operada no plano das 

individualidades - se não for assim, sai-se do moralismo para cair em outra armadilha: a 

ausência de qualquer responsabilidade dos indivíduos.  

* 

 As chamadas Jornadas de Junho foram e continuam sendo de difícil 

compreensão. Já há uma bibliografia razoável sobre o tema e muitas possibilidades de 

enquadramento teórico do ocorrido. De qualquer forma, percebe-se que, em larga 

medida, a maneira como se interpreta Junho condiciona a forma de atuação dos grupos 

políticos depois de 2013. Uma das interpretações mais difundidas na esquerda é aquela 

em parte elaborada, em parte sintetizada por Jessé: as manifestações de 2013 aparecem 

inicialmente como um movimento de setores excluídos ou semi-incluídos que, logo 

após a entrada da classe média, tornaram-se o "ovo da serpente". Nas palavras de autor, 

"a verdadeira novidade das "jornadas de junho" foi a reconstrução, repaginada e 

turbinada - uma espécie de versão 2.0 - de um ator político velho e bem conhecido da 
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história brasileira: a fração da classe média moralista e conservadora, que sempre 

desprezou e odiou os pobres, representantes da maioria da população brasileira"175.  

Toda a classe média que foi às ruas é "moralista e conservadora" e nutre um 

"ódio aos pobres"? Se há parcelas claramente fascizantes, não se pode dizer que essa 

tipologia antiquada resolva o problema. Muitos foram provavelmente movidos menos 

por um ódio de classe do que pela percepção de que a economia não caminhava bem, de 

que o governo não tinha as soluções adequadas e de que a corrupção era um problema 

grave. À compreensão da classe média como uma faixa fascista, manipulada, ignorante, 

racista e contrária a todo tipo de projeto de combate à desigualdade, floresce uma 

incapacidade de entendê-la e de procurar dialogar com aqueles que, sem serem 

extremistas, decepcionaram-se com os governos do PT. 

No entanto, para Jessé, as manifestações de 2013 aparecem apenas como um 

movimento de setores marginalizados que, logo depois da entrada da classe média, 

tornou-se mais ou menos o equivalente do inferno na terra. Isso é muito pouco a se 

extrair dessa experiência. Estamos, tanto à esquerda quanto à direita, diante de novas 

formas de se organizar as sensibilidades e a forma política. Os partidos, evidentemente, 

não saem de cena, mas passam a ser constrangidos a entender as ruas, algo que já não 

acontecia há pelo menos uns quinze anos. Porém não só isso, eles também, de alguma 

forma, passam a incorporar essa demanda por maior participação da sociedade civil na 

vida política nacional. Isso transforma a maneira como a política acontece e como deve 

ser pensada, mas nada disso parece ter impacto para Jessé, a não ser como uma grande 

convulsão social a abalar o PT. 

 Para além de não homogeneizar a classe média a partir daquilo que há de pior 

nela, deve-se rediscutir os possíveis significados de Junho de 2013. Longe de ser o tal 

"ovo da serpente", Junho foi, antes, uma caixa de pandora, inaugurando novas 

possibilidades de ação política - que foram, é verdade, logo entendidas e também 

apropriadas pela direita. Contudo, enfatizar apenas a continuidade entre 2013 e as 

manifestações antipetistas é esvaziar um processo infinitamente mais complexo e 

esquecer que também seria possível traçar uma linha de continuidade entre elas as 

mobilizações dos secundaristas na ocupação de suas escolas. Ou entendê-las como 

manifestações contrárias à blindagem patrimonialista operada pelo sistema político 

brasileiro, aí incluso o PT. Enfim, haveria muitos outras possibilidades mais férteis de 

se entender o que se passou do que apenas a narrativa proposta por Jessé.   

* 

Hoje, é fácil apontar para os erros, olhar retrospectivamente e, com ares de 

sabichão, mostrar como e por quê a experiência petista estava fadada ao fracasso. É esse 

                                                           
175 SOUZA, Jessé. A Radiografia do Golpe. Entenda como e por que você foi enganado. São 

Paulo: LeYa, 2016, p. 100. Também em A Tolice da Inteligência Brasileira, Jessé tece 

considerações sobre as manifestações de junho de 2013, p. 239-252. 
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o argumento derradeiro de alguns. No entanto, que se lembre que já há muitos anos 

políticos e intelectuais críticos sublinhavam todos os problemas aqui colocados, e 

também outros. Não são críticas que nasceram após os governos petistas no âmbito 

federal. Todas essas observações já estavam por aí. Mas não havia uma verdadeira 

disposição em ouvi-las e levá-las a sério. Tanto foi assim que os críticos tiveram, mais 

cedo ou mais tarde, que se colocar em posição de dissidência, e foram obrigados a se 

afastar do partido, sendo, então, acusados de traidores, de serem linhas auxiliares da 

direita, de ingênuos, idealistas etc. 

Não se nega que o PT tem uma história de luta e mobilização. Mas, dado tudo 

que se passou, há uma recusa justificável a assumir uma defesa irredutível do partido. 

Que parcela significativa das novas gerações veja o PT apenas como parte do sistema 

partidário mais escuso, isso mostra como essa história ficou apagada pelos inúmeros 

erros cometidos nos últimos tempos. A tarefa histórica do partido parecia ser a de não 

aceitar as regras do jogo, de alterá-las, e não fazer o melhor possível dentro de uma 

estrutura viciada. De qualquer forma, não havendo uma mudança nas práticas, a 

esquerda não deve pagar os pecados pelos erros do PT e tampouco se apegar ao legado 

petista ali onde ele se afigura como indefensável, sob o argumento de que não se 

poderia fazer o que houve de positivo sem que se executasse também uma política 

claramente distorcida.  

 Caso não haja autocrítica do que se passou, corre-se o risco de a esquerda chegar 

ao poder, seja em 2018, seja depois, ou com o PT ou com outro partido, com práticas 

muito parecidas - o que, inevitavelmente, continuará dando armas para a direita e, mais 

cedo ou mais tarde, acarretará o descrédito e a nova perda não apenas de eleições, mas 

de capacidade de influenciar o processo político em razão da desconfiança popular. Se 

não se assumir, sem receios, o gesto de adotar uma postura crítica permanente em 

relação à esquerda, faz-se, na melhor das hipóteses, teoria crítica acrítica.  

* 

 Depois de tantas considerações de ordem teórica e política, aonde chegamos? Se 

a corrupção não é uma singularidade nacional, tampouco combatê-la é desimportante; se 

a desigualdade é um grande problema em nossa sociedade, tampouco ela deve eclipsar 

tantos outros; se parte da classe média odeia os pobres, tampouco isso explica toda a 

classe média; se há elementos comuns entre as movimentações de 2013 e os protestos 

pró-impeachment, tampouco esse foi o único legado das Jornadas de Junho; se a 

imprensa encampou o golpe, tampouco ela o criou; se há descontinuidade entre Dilma e 

Temer, tampouco a ruptura foi absoluta; se o governo petista caiu, tampouco isso está 

apenas na conta das elites; se os mais pobres não defenderam o governo, tampouco isso 

foi por ignorância ou desinformação; se nossa tradição sociológica é insuficiente, 

tampouco ela é desastrosa ou racista; se houve confabulação golpista, tampouco isso 

exime a esquerda de realizar uma autocrítica; se as estruturas explicam algo, tampouco 
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elas podem se sobrepor aos agentes; se a pretensão de cientificidade é importante, 

tampouco ela pode se arrogar a prerrogativa da última palavra; se o mercado não é o 

reino das virtudes, tampouco isso autoriza uma visão acrítica sobre o Estado; se do 

capitalismo derivam muitos problemas, tampouco ele é o fundamento de todos eles.    

 Ao fim e ao cabo, a audácia da máquina de guerra argumentativa de Jessé 

revela-se menos uma crítica radical do que uma radicalidade unilateral e, por isso, 

insuficiente. Ao contrário do que prometem os livros, vemo-nos diante de um discurso 

que se recusa a olhar para seu lado da mesma forma implacável com que julga os 

opositores, emudecendo quando se faz necessário seguir com a crítica até o fim. 
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Luiz Enrique Vieira de SOUZA  

Do homo sapiens ao homo 

exstinguens: Sobre a inviabilidade 

ambiental do capitalismo  

Dizer que, por causa dos homens, [os deuses] quiseram ornar esta admirável 

natureza do mundo […], ó Mêmio, é loucura!  

Lucrécio apud Marques, 2016: 60. 

  

Quais são as fronteiras biofísicas do planeta que a humanidade deve respeitar para 

que riscos deletérios sejam evitados e para que não aconteçam disrupções ambientais e 

climáticas catastróficas em escala global? Essa pergunta norteou um artigo de ampla 

repercussão nas ciências ambientais, publicado por Johan Rockström em 2009, no qual se 

constatou que a atividade humana implicava um fator de desequilíbrio em todas aquelas 

fronteiras ecológicas para as quais se havia buscado definir critérios objetivos que traduzissem 

os limites da resiliência planetária: acidificação dos oceanos, depleção da camada de ozônio, 

poluição e sobreuso dos recursos hídricos, alterações no ciclo do fósforo e desgaste dos solos. 

Já no que diz respeito ao ciclo do nitrogênio, à perda da biodiversidade e às mudanças 

climáticas, o artigo apresentou um diagnóstico ainda mais sombrio, concluindo que a 

humanidade já havia ultrapassado os limiares ecossistêmicos que podem acarretar mudanças 

irreversíveis e comprometer a reprodução da vida humana tal como hoje a conhecemos (cf. 

Rockström et al., 2009). 

Em Capitalismo e colapso ambiental, Luiz Marques empreendeu uma ampla e bem 

documentada investigação que teve por objetivo desvendar os nexos fundamentais entre o 

modelo econômico vigente e a emergência do “antropoceno”, uma nova era geológica que se 

caracteriza pela interferência humana sobre os ciclos homeostáticos da biosfera. O autor 
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chama a atenção para o fato de que os diversos relatórios e estudos que nos alertam sobre a 

gravidade e os riscos da crise ambiental não tiveram como contrapartida uma mudança de 

curso em nossas relações predatórias com a natureza. Ao invés disso, as estatísticas mais 

recentes indicam uma aceleração dos processos de devastação, cujo motor deveria ser 

procurado na lógica intrinsecamente expansiva do sistema capitalista de produção e consumo 

de mercadorias. 

Luiz Marques define, então, o sistema capitalista como uma “máquina produtora de 

crises ambientais” (Marques, 2016: 25), e o cerne dessas crises residiria na contradição 

fundamental entre o caráter potencialmente infinito da acumulação capitalista, por um lado, e 

os limites da resiliência planetária, por outro. Isso porque, para evitar cenários recessivos, as 

economias nacionais precisam manter taxas anuais de crescimento do PIB que, por sua vez, 

repercutem sobre os ecossistemas, tanto na forma de maior extração de recursos como na 

forma de mais poluição e dejetos. “O tamanho ideal do mercado capitalista é, por definição, o 

infinito. Contrariamente ao organismo, se o mercado capitalista não cresce, ele se 

desequilibra” (Marques, 2016: 535). Nesse sentido, o fio condutor do livro é a tentativa de 

desconstruir a ilusão de que o capitalismo poderia desenvolver-se de maneira sustentável, 

particularmente tendo-se em vista que a maior participação relativa das “atividades 

imateriais” não implicou um encolhimento da dimensão propriamente material das economias 

nacionais, mas, pelo contrário, provocou um aumento em termos absolutos da pressão sobre 

os recursos naturais e a capacidade adaptativa dos ecossistemas. 

Assim sendo, Luiz Marques considera falaciosa a ideia de que o capitalismo 

contemporâneo tenderia a um progressivo “descolamento” do crescimento econômico em 

relação às suas bases materiais. Principal responsável pela emissão de gases do efeito estufa, o 

setor de energia comprova a validade dessa crítica na medida em que os progressos realizados 

no uso de fontes renováveis não trouxeram consigo a “descarbonização” da economia. De 

maneira geral, os planejamentos energéticos nacionais indicam uma priorização das metas 

desenvolvimentistas em detrimento de políticas de mitigação das mudanças climáticas, e uma 

evidência disso foi o aumento de 45% na produção global de carvão entre 2003 e 2013, que, 

segundo os prognósticos do setor, tende a permanecer numa trajetória ascendente até 

converter-se, por volta de 2030, na principal fonte de geração de energia elétrica no mundo 

(cf. Mills, 2013). 
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Tal como apresentadas e implementadas na atualidade, as políticas de 

“desenvolvimento sustentável” não se mostram capazes de evitar o colapso ambiental porque 

se baseiam em estatísticas e metas que representam uma falsa solução de compromisso entre 

a lógica capitalista e a dinâmica dos ecossistemas. Mesmo que alguns países estejam 

efetivamente ampliando a participação das fontes renováveis, o aumento da demanda 

energética agregada significa que os combustíveis fósseis continuarão a ser largamente 

utilizados para garantir o crescimento econômico ilimitado. “Apesar de seus avanços, as 

energias renováveis não estão substituindo os combustíveis fósseis. Estão contribuindo apenas 

para saciar a insaciável voracidade energética do capitalismo global” (Marques, 2016: 18). 

Ao fim e ao cabo, as promessas relativas à taxação do carbono mostraram-se um 

completo fracasso. Ali onde esse comércio de fato existe, cada tonelada de carbono é 

negociada a preços irrisórios, ao passo que os governos nacionais continuam a fornecer 

incentivos anuais de mais de um trilhão de dólares aos combustíveis fósseis, seja em subsídios 

diretos ou indiretos. Ainda que um número cada vez maior de países esteja investindo em 

tecnologias alternativas, isso se deve primordialmente ao alto valor agregado dessas indústrias 

(cf. Souza et Cavalcante, 2016), mas sem que os investimentos atinjam um volume compatível 

com a urgência das mudanças climáticas e representem uma transição efetiva para um novo 

paradigma energético.    

De maneira análoga, os ambiciosos programas de eficiência energética implementados 

na China desde o décimo plano quinquenal vieram paradoxalmente acompanhados de um 

maior volume de emissões. Os administradores das indústrias alcançaram as metas de 

aumento de eficiência e conservação estabelecidas pelo governo, mas essas medidas não 

tiveram como efeito a redução da sua pegada de carbono, pois a diminuição da intensidade 

energética foi neutralizada por um aumento da produção que sobrepujou os ganhos 

ambientais anteriormente obtidos (cf. Gu, 2015). Desse modo, o conceito de “intensidade 

energética”, tal qual manipulado pelos representantes do governo e da indústria, apresenta 

um verniz de sustentabilidade, sem levar em consideração, no entanto, o prejuízo que o 

aumento pantagruélico do volume de produção acarreta para a totalidade ecossistêmica.   

   

A segunda “ilusão” que Luiz Marques busca desconstruir em seu livro diz respeito ao 

pressuposto de que “maior excedente” equivale a “maior segurança”. Não obstante essa 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

equação pudesse ser considerada válida até meados do século XX, ela inverteu-se no período 

do pós-guerras, de forma que a ampliação da riqueza social deixou de representar estabilidade 

para converter-se em insegurança e calamidade. O autor situa essa discussão nos marcos da 

“environmental justice” – corrente do pensamento ambientalista que sublinha a contradição 

de a produção capitalista ser dirigida pelos interesses de uma minúscula plutocracia, enquanto 

os prejuízos ambientais recaem principalmente sobre as populações pobres do Sul global (cf. 

Alier, 2014). Assim, em que pese o fato potencialmente desestabilizador de que os países do 

Atlântico Norte terão que lidar com um fluxo inaudito de “refugiados ambientais”, são os 

países do Magreb, Sahel, Oriente Médio, Índia e Bangladesh que tendem a arcar de maneira 

mais imediata e severa com o ônus da elevação do nível do mar e com as alterações dos ciclos 

hídricos (cf. IPCC, 2007), inclusive porque seus governos não dispõem dos recursos para 

implementar as medidas necessárias de adaptação às mudanças climáticas. 

Em outras palavras, o incremento vertiginoso do excedente não apenas não 

representou o fim da miséria para 2,2 bilhões de indivíduos e não somente foi incapaz de 

retirar outros 800 milhões da condição de pobreza, como ainda colocou os estratos inferiores 

da população mundial nas situações de maior vulnerabilidade ao colapso ambiental. Com as 

mudanças climáticas, espera-se que aumente em 40% o número de pessoas vivendo em 

escassez hídrica absoluta e, em virtude disso, também os riscos de que a falta de água possa 

desencadear conflitos militares (cf. Souza et Ferreira, 2016). 

Os prognósticos científicos apontam similarmente para um agravamento dos 

processos de desertificação na maior parte da África, América Latina e Sudeste Asiático. Do 

ponto de vista da produção de alimentos, as secas mais graves – juntamente com a subsunção 

da agricultura ao comércio global de commodities – farão com que em 2050 mais da metade 

da população mundial dependa da importação de alimentos (cf. Ravilious, 2013). Muitos 

países europeus afundam hoje na insegurança alimentar, e o recrudescimento da fome tende 

a se agravar em face da poluição das águas e do solo que o uso intensivo de fertilizantes 

químicos tem provocado. 

Numa palavra, a inversão da tese de que a produção de um maior excedente 

acarretaria ganhos de estabilidade para as sociedades humanas leva o autor ao diagnóstico de 

que a expansão continuada da economia capitalista está em vias de fazer com que a crise 

ambiental se converta em colapso. Luiz Marques argumenta que os pareceres dos relatórios 
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ambientais disponíveis são relativamente conservadores porque a complexidade e as 

incertezas relativas aos fenômenos em questão dificultam uma avaliação das sinergias entre os 

diferentes componentes da degradação ecológica. 

No caso da floresta amazônica, por exemplo, sua progressiva devastação não acarreta 

somente uma diminuição gradual da capacidade de absorver carbono da atmosfera e de 

conservar a biodiversidade ali existente. O número cada vez maior de clareiras potencializa o 

“efeito de borda”, aumentando a exposição das árvores da periferia da floresta às alterações 

bruscas de microclima e à ação da radiação solar, da luz e do vento (cf. Laurance et Luizão, 

2007). Nessa situação de maior estresse hídrico ou de temperatura, prejudica-se a fotossíntese 

e a circulação da seiva, de modo que o desmatamento pode chegar a um ponto crítico em que 

os danos deixam de progredir linearmente e a floresta colapsa por si mesma [forest dieback]. 

Tendo-se em vista que os ciclos de evapotranspiração da Amazônia constituem um fator-chave 

para o regime de chuvas do Brasil e de seus países vizinhos, um eventual processo de 

savanização – se conjugado com o aumento de temperatura e prolongamento das secas que as 

mudanças climáticas devem acarretar – poderia eventualmente lançar uma parcela importante 

da América do Sul num cenário desolador de escassez hídrica. 

Luiz Marques apropria-se, portanto, da definição que Dennis Meadows oferece para 

“colapso” enquanto “[...] processo que implica o que se chama uma retroação positiva, ou 

seja, um fenômeno que reforça o que provoca” (Meadows apud Marques, 2016: 518). Assim, 

outro exemplo que ilustra o caráter retroalimentativo e não-linear da crise ambiental rumo a 

um colapso ecossistêmico seria o derretimento dos pergelissolos na plataforma do Ártico 

siberiano ocidental. Essa camada de gelo funciona como uma tampa que mantém uma 

quantidade de carbono preservada na forma de metano da ordem de cem bilhões a um trilhão 

de toneladas. Cientistas do International Artic Research Centre alertam que o aquecimento das 

temperaturas nessa região começa a provocar fissuras no pergelissolo que podem a qualquer 

momento ocasionar uma vasta eructação desse metano na atmosfera, acelerando de maneira 

exponencial o fenômeno das mudanças climáticas em direção ao “ponto de não retorno” (cf. 

Pearce, 2013).      

Já a terceira “ilusão” criticada em Capitalismo e colapso ambiental refere-se às 

diversas modalidades de narrativas antropocêntricas que a humanidade fabricou ao longo de 

sua história. Desde o livro do Gênesis – onde a tradição judaico-cristã situa o homem no ápice 
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da criação divina – até o idealismo kantiano, que o enxerga como o receptáculo da moral e 

único ser doador de sentido e dotado de razão, as sociedades forjaram no decorrer de seu 

percurso histórico narrativas que estabeleceram o homem como “fim supremo” e permitiram-

lhe degradar a natureza e o mundo à condição de simples meios destituídos de dignidade 

própria (cf. Arendt, 1958).    

Nos últimos quinhentos anos, a razão instrumental subjacente à ilusão 

antropocêntrica, apoiada num desenvolvimento inaudito das forças produtivas, teria 

desencadeado uma “sexta extinção”, comparável em magnitude às cinco extinções em massa 

precedentes da história da Terra. Calcula-se que a taxa de extinção atual seja pelo menos mil 

vezes maior que as taxas de extinção anteriores à expansão humana, com avaliações 

reportadas pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha de que entre 150 e 200 espécies 

desaparecem diariamente.  

 

Um terço dos anfíbios do mundo, um quinto dos mamíferos e 70% de todas 

as plantas estão ameaçados. […] Das 47.677 espécies avaliadas, 17.291 

estão ameaçadas de extinção. Mais de 1.000 espécies de peixes de água 

doce estão ameaçadas de extinção; 12% das espécies de pássaros 

conhecidas, 28% dos répteis e 35% dos invertebrados estão ameaçados; […] 

Cerca de 114 plantas estão nas categorias “extintas” ou “extintas na 

natureza” (UICN apud Marques, 2016: 378). 

 

De acordo com Luiz Marques, o capitalismo erode a teia da vida animal e vegetal por 

duas vias distintas. Por um lado, a perda de biodiversidade relaciona-se de modo direto e 

imediato com a mercantilização da fauna e da flora, seja por caminhos institucionalizados, seja 

em decorrência do tráfico ilícito e da biopirataria. Por outro lado, esse fenômeno constitui um 

reflexo das dificuldades que várias formas de vida encontram para se adaptar às alterações 

ecossistêmicas provocadas pelo capitalismo global. Nesse contexto, o agronegócio responde 

por 70% da perda de biodiversidade, sendo possível estabelecer uma relação de causa e efeito 

entre 15 mil commodities e a ameaça a 25 mil espécies. Não menos preocupante tem sido o 

declínio acelerado dos insetos polinizadores em razão do uso quase indiscriminado de 

inseticidas e as ameaças que essa queda traz à “segurança alimentar”, visto que “das 100 
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espécies de culturas que fornecem 90% da alimentação mundial, 71 são polinizadas pelas 

abelhas” (PNUMA, 2010). 

O colapso da biodiversidade manifesta-se de forma também drástica no ambiente 

aquático. Um indício das perturbações em curso tem sido o decréscimo da concentração global 

de fitoplânction, que constitui a base da cadeia alimentar nos oceanos. Além disso, a 

diminuição da concentração de oxigênio em certas áreas tem causado a expansão daquelas 

zonas conhecidas como “cemitérios marinhos”, onde não há espaço para vertebrados e outras 

espécies de vida multicelular. Em suma, os principais vetores para o que Luiz Marques 

denomina “extermínio da vida aquática” são agrupados numa lista de dez impactos antrópicos 

nos quais se incluem o represamento dos rios, a sobrepesca e a poluição (navios petroleiros, 

resíduos de plástico, fertilizantes). Os efeitos sinérgicos do colapso manifestam-se ainda nos 

impactos negativos do aumento das temperaturas e da acidificação dos oceanos sobre os 

corais, que funcionam como ponto de apoio ecossistêmico para mais de um quarto da vida 

marinha. 

Em resumo, os diagnósticos acerca da perda de biodiversidade confluem para um 

cenário distópico que se caracteriza pela contração radical das formas de vida existentes. 

Assim, a irracionalidade expressa na maneira pela qual a economia capitalista incide sobre a 

natureza aponta para o surgimento de uma “hipobiosfera” hostil à reprodução de inúmeras 

formas de vida, incluindo-se a vida humana. De agora em diante, as sociedades terão que se 

defrontar com os “efeitos bumerangue” de suas intervenções e administrar as consequências 

de retorno negativo que derivam de sua relação com o meio ambiente. Por essas razões, Luiz 

Marques observa que uma importante especificidade da “sexta extinção” é que pela primeira 

vez as ações da espécie dominante colocam em jogo a sua própria preservação. 

 

É útil lembrar que (...) o homem isolado da biosfera e do sistema Terra em 

geral não é nem “real”, nem “concreto” e que abstraí-lo desse sistema é 

aniquilá-lo. Qualquer que seja sua ideia de si e qualquer que seja a medida 

(ou desmesura) de sua pretensão, científica ou religiosa, o homem só existe 

porque está ligado umbilicalmente a tudo que ele não é (Marques, 2016: 

508). 
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Depois de ter demonstrado lógica e empiricamente que o sistema de produção e 

consumo vigente é incompatível com a homeostase dos ecossistemas, os esforços do autor 

concentram-se, então, em refletir sobre modelos alternativos que permitiriam às sociedades 

humanas redefinirem a posição que ocupam na biosfera. No seu entender, a construção de 

uma via civilizatória que integre as sociedades ao meio ambiente deveria levar em 

consideração um programa pautado pela ideia de “decrescimento administrado” que, para 

além de uma simples diminuição quantitativa do PIB, estaria vinculada a uma reorientação 

qualitativa dos objetivos do sistema econômico. 

A premissa sine qua non para que o programa de “decrescimento administrado” 

efetive-se na prática consistiria numa radicalização da democracia que retirasse das grandes 

corporações e devolvesse ao conjunto dos cidadãos o controle sobre as decisões concernentes 

aos fluxos de investimentos. A justificativa para um redesenho institucional que fortalecesse a 

democracia residiria, em primeiro lugar, na constatação de que o gerenciamento das grandes 

empresas possui enorme reverberação sobre o funcionamento das sociedades, sem no 

entanto reservar o menor poder de influência às pessoas que sofrem diariamente as 

consequências dessas decisões. Em segundo lugar, uma radicalização democrática ofereceria 

um corretivo para as distorções éticas do sistema, visto que os únicos interlocutores perante 

os quais os gerentes do capital sentem-se responsáveis e devem prestar contas são os 

acionistas de suas próprias empresas. 

 

Se a British Petroleum, por exemplo, renunciar a um investimento 

potencialmente lucrativo por causa de seu impacto ambiental, os 

investidores terão duas alternativas: substituirão o responsável por essa 

decisão “verde”, se tiverem poder para tanto; ou, se não tiverem, 

reorientarão seus investimentos para outras corporações ou mesmo outros 

setores da economia que apresentem melhores possibilidades de 

remuneração de seu dinheiro (Marques, 2016: 537). 

 

 A ênfase no fortalecimento de uma esfera pública efetivamente democrática 

ofereceria ainda a chave para a compreensão das relações que o autor estabelece entre 

“tecnologia” e crise ambiental. Ao contrário daquelas representações bastante enraizadas no 
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senso comum, que enxergam a tecnologia como uma solução deus ex machina que permitiria 

à humanidade escapar à hecatombe ecológica por soluções mirabolantes de geoengenharia 

sem a necessidade de desmantelar o capitalismo, Luiz Marques argumenta que, na ausência 

de controles democráticos que reorientem suas finalidades, as soluções técnicas evoluem cada 

vez mais no sentido de acelerar, e não de conter o ritmo da devastação do planeta.  

À medida que o capitalismo tem esgotado os recursos naturais existentes e que se 

constata um decréscimo dos ganhos marginais obtidos pelos instrumentos convencionais de 

exploração, as inovações tecnológicas assumem um caráter paulatinamente mais invasivo que 

garante ao sistema – ao menos temporariamente – a manutenção do ritmo de acumulação. 

Em outras palavras, a menos que a tecnologia e a ciência sejam politicamente redirecionadas 

em prol da meta de “decrescimento administrado”, a tendência é que as inovações sigam o 

modelo das tecnologias de exploração do petróleo em águas profundas, do fraturamento 

hidráulico para gás de xisto e da pesca por redes de arrasto, isto é, poluam e devastem 

proporcionalmente mais para cada dólar acrescentado ao PIB. 

Enquanto no plano nacional Luiz Marques advoga a favor de um redesenho 

institucional que aprofunde os mecanismos democráticos e contribua para a descentralização 

dos processos decisórios, no plano internacional o autor argumenta que a solução de 

governança para a crise ambiental dependeria de um reforço do multilateralismo. A margem 

de manobra reservada ao Estado-nação seria reduzida pela própria natureza transfonteiriça de 

problemas como a chuva ácida e as mudanças climáticas, de forma que não haveria qualquer 

resposta efetiva por fora de um enquadramento cosmopolita (cf. Beck, 2005). No entanto, o 

que se assistiu ao longo das duas últimas décadas foi uma sequência de desenlaces frustrantes 

a cada reunião promovida pelas Nações Unidas para a busca de alternativas que pudessem 

conter o aquecimento global. Isso porque os Estados nacionais atuam na prática como Estados 

corporativos que desregulam as legislações trabalhista e ambiental para assegurar sua 

competitividade numa globalização “race to the bottom”. Luiz Marques demonstra, portanto, 

seu apoio à criação de uma Organização Mundial de Meio Ambiente, mas salienta que ela se 

tornará apenas mais um conselho burocrático e inóquo, caso esteja subordinada ao FMI, OMC 

e à lógica de Bretton Woods.        

Considerando-se, portanto, que a ideia de “decrescimento administrado” de fato 

possa representar uma alternativa ao colapso ambiental – e, consequentemente, ao colapso 
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das sociedades humanas –, resta saber qual o ator social capaz de traduzi-la num programa 

político e numa estratégia de ação, juntamente com todas as demandas de redesenho 

institucional subjacentes a essa proposta. Tal questionamento reflete a angústia de Luiz 

Marques ao constatar que, mesmo a esquerda socialista, portadora histórica da crítica ao 

capital, não estaria disposta a abandonar um certo viés desenvolvimentista que concede uma 

importância secundária às preocupações ecológicas. 

Com efeito, uma análise detalhada das organizações de esquerda ao redor do mundo 

comprovaria que – embora muitas delas já tenham refutado o caráter autoritário do Estado 

soviético – ainda não se formulou uma crítica consistente ao retumbante desastre ecológico 

provocado pelo regime stalinista. Com exceção de coletivos minoritários que se 

autodenominam “ecossocialistas”, a esquerda ainda compartilha com Schumpeter e outros 

economistas burgueses o pressuposto de que a economia – e não o meio ambiente – deve ser 

o paradigma da lógica a partir da qual as sociedades se autorrepresentam. Dessa forma, a 

esquerda reduz sua prática a um modelo puramente sindicalista, voltado para a mera 

redistribuição da mais-valia, e no qual a luta de classes é travada num cenário etéreo, 

completamente diferente do mundo real, onde não existem rios, oceanos, ar, uma vasta gama 

de seres vivos e todos os fenômenos atmosféricos dos quais depende o metabolismo 

societário. 

Nesse sentido, o caso brasileiro é emblemático, segundo Luiz Marques, porque seus 

maiores desastres ambientais foram o resultado de políticas públicas patrocinadas pelo Estado 

quando uma agremiação de esquerda estava no seu comando. Ainda que a aplicação do 

Código Florestal tenha sido responsável pela queda do desmatamento durante os primeiros 

dez anos dos governos petistas, a opção pela aliança com os ruralistas levou a uma reforma 

que flexibilizou a legislação ambiental, provocando assim um violento recrudescimento do 

corte raso e da degradação na Amazônia. Além disso, a esquerda no governo tomou para si os 

projetos desenvolvimentistas concebidos durante a ditadura militar e iniciou a construção de 

usinas hidrelétricas faraônicas na Bacia Amazônica. A “cereja do bolo” da política ambiental da 

esquerda brasileira traduziu-se, paralelamente, na carbonização da matriz energética nacional, 

com destaque para a propaganda ufanista em torno da exploração do pré-sal.176  

                                                           
176 E mesmo que se levante a objeção de que o Partido dos Trabalhadores deixou de ser uma 

agremiação de esquerda, a verdade é que as organizações socialistas de oposição ao governo também 
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Na realidade, o problema acerca da impermeabilidade da esquerda às questões 

ecológicas tem sido objeto de investigação científica há pelo menos 20 anos. Representante 

neomarxista da sociologia ambiental norte-americana, Allan Schnaiberg identificou nos países 

desenvolvidos uma coalizão entre Estado-corporativo, mercado e organizações trabalhistas em 

torno dos interesses da “linha de montagem”. De maneira paradoxal, os sindicatos 

mobilizavam seus recursos organizativos no sentido de atender as expectativas geradas pelo 

universo consumista no imaginário dos trabalhadores, ao passo que as reivindicações 

ambientalistas eram depreciadas por seu “caráter pequeno-burguês” (cf. Schnaiberg et Gould, 

1994). Embora menos cético à viabilidade de um “sindicalismo verde”, Jeff Schantz também 

verificou que, a não ser em circunstâncias muito excepcionais, não se desenvolveu até o 

presente uma sinergia de interesses entre movimentos trabalhistas e ativistas ambientais. Seu 

argumento baseia-se na constatação de que os trabalhadores mantiveram-se reticentes frente 

aos ecologistas porque entendiam os vínculos causais por eles estabelecidos entre produção 

econômica e degradação ambiental como uma potencial ameaça à manutenção dos seus 

empregos (cf. Schantz, 2012). 

Tendo-se em vista a ausência de organizações anticapitalistas de massas que tenham 

como meta redefinir a posição das sociedades na biosfera, os argumentos de Luiz Marques em 

torno do “decrescimento administrado” e da radicalização da democracia para a superação da 

crise ambiental chegam a um impasse. Ora, as dificuldades enfrentadas para a construção de 

um movimento ecologista efetivo não se resumem apenas ao descompromisso das 

organizações de esquerda, mas ao vácuo político e a insuficiência de lastro social dessa pauta. 

Embora sejam consistentes do ponto de vista lógico, os argumentos de Luiz Marques sobre a 

radicalização da democracia como alternativa ao colapso não abordam a fundo a contradição 

                                                                                                                                                                          
embarcaram de modo acrítico em praticamente todos os projetos desenvolvimentistas sintetizados no 
lema “o pré-sal é nosso”. Esses setores advogam a defesa da soberania do pré-sal e alertam para o risco 
de que as multinacionais do petróleo realizem uma apropriação indevida das riquezas nacionais. Ora, 
mesmo que em países como Israel, Alemanha e EUA, a indústria armamentista ofereça uma relevante 
contribuição ao PIB e sua taxação garanta receitas para investimentos em setores sociais, nem por isso 
deixaríamos de ficar estarrecidos com o apoio da esquerda desses países ao lobby das armas. De 
maneira análoga, é completamente despropositado advogar a destinação dos recursos do pré-sal para o 
setor de saúde e educação no Brasil, às custas de milhões de refugiados ambientais no Bangladesh e no 
Sahel. Por isso, a defesa ufanista da esquerda brasileira em torno do pré-sal não pode ser compreendida 
senão como um completo desconhecimento dos nexos de causalidade ambientais em escala global. Os 
ambientalistas situam-se, portanto, no campo daqueles que advogam  o controle estatal das reservas do 
pré-sal tão somente enquanto estratégia para que os combustíveis fósseis sejam mantidos  inexplorados 
debaixo do solo.   
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de que os patrocinadores do “crescimento ilimitado” ditam o ritmo das políticas econômicas 

porque foram legitimados pelos mecanismos representativos da democracia.  

Mesmo que Donald Trump não leve em consideração o enorme consenso científico 

acerca do caráter antropogênico das mudanças climáticas e apresente-se abertamente como 

defensor do uso indiscriminado de combustíveis fósseis, foram as urnas que o sagraram 

presidente dos Estados Unidos. Aliás, a legitimação democrática de governos cujas políticas 

contribuem para acelerar o colapso ambiental está longe de se restringir à América do Norte. 

Essa contradição manifesta-se também nos países vistos como mais abertos ao discurso 

ambientalista. Na Alemanha, o governo de Angela Merkel viu-se forçado pela pressão popular 

a desmantelar o complexo de usinas nucleares após a tragédia de Fukoshima. Apesar disso, 

essas usinas foram substituídas em sua grande parte por termoelétricas movidas a carvão, sem 

que o aumento nas emissões de CO2 acarretasse um prejuízo significativo à popularidade da 

chanceler. 

A ênfase que Luiz Marques imprime ao diagnóstico de Freud em Mal-estar na 

civilização revela, porém, que o autor enxerga com certo pessimismo o desenlace do colapso 

ambiental. Aos seus olhos, não existe nenhuma garantia de que as sociedades humanas 

conseguirão promover uma readequação racional de suas atividades econômicas que respeite 

os limites biofísicos do planeta. Ao invés disso, o aperfeiçoamento da tecnologia tem dado 

vazão a manifestações primárias de agressividade e reforçado o caráter pulsional da 

acumulação capitalista e do consumismo frenético. A angústia dessa incerteza não se 

confunde com fatalismo, nem tampouco com a negação da possibilidade de um aprendizado 

coletivo que reordene os vínculos do homem com os ecossistemas. A questão principal, no 

entanto, é saber se as transformações culturais necessárias serão processadas no curto 

intervalo de tempo que os prognósticos científicos nos deixam antes que a crise evolua para 

um colapso ecossistêmico e o mundo se converta num lugar onde “humanos possivelmente 

não poderão, ou não desejarão, sobreviver” (Gershwinn apud Marques, 2015: 435). 
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Apresentação, seção etnográfica, 

Outro mundao, mesmo lugar – 

etnografia & política 

 

Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver.  

João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. 

 

 

O número 10 da Revista Fevereiro inaugura uma novíssima seção, que ora faço a 

modesta apresentação, modesta em respeito a minhas chinelas, não sem antes mencionar a 

preciosa colaboração, central, vale dizer, do e das colegas Jorge Mattar Vilela, Yara de Cássia 

Alves, Thaís Mantovanelli, Suzanne de Alencar Vieira, Karina Biondi.177 A ideia da seção 

ganhou movimento a partir de trocas teóricas (talvez práticas) com o colega Jorge Vilela, no 

melhor sentido maussiano do termo, e quando há trocas, há frutos. Dar e receber em sentido 

simbólico também é isso, aprender e repercutir. A partir daí pensamos a possibilidade de uma 

seção especificamente etnográfica para a Revista Fevereiro, discutida em conjunto com os 

editores da Revista, e saudada por todos. Talvez caiba uma explicação mais pormenorizada, 

menos da gênese desta seção, cujo interesse é menor, e mais acerca de seu efeito e contexto na 

Revista Fevereiro. Vale notar que a pertinência e a agudeza das etnografia ora apresentadas dão 

                                                           

177 Jorge Mattar Villela, PPGAS-Ufscar, Yara de Cássia Alves, doutoranda PPGAS-USP, Thais 

Mantovenelli,  doutora em Antropologia, PPGAS-UFScar, Suzanne de Alencar Vieira, UFG, Karina 

Biondi, doutora em Antropologia, PPGAS-UFScar. 
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relevo mais à iniciativa que também é da Revista e prestam enorme favor a nós e a nossos 

leitores. 

Logo, a questão imediata é simplesmente: qual o sentido da seção no contexto da 

Revista Fevereiro? Podemos dispensar as apresentações da Revista, feitas e reiteradas na 

própria, mais de uma vez, como manda o figurino. O que parece ser premente responder seria o 

quanto a seção pode ser incorporada a um projeto crítico de pensar e repensar um ponto de vista, 

teórico e prático, de esquerda, local e internacional.  Talvez, para o nosso leitor, a questão não 

tenha tanto assim os ares de suma teológica que a formulação anterior inadvertidamente lhe dá. 

Talvez. Mas para os editores da Revista, entre os quais eu mesmo, a questão repete-se, com tons 

um pouco menos drásticos, mas repete-se. Eis o ponto: poderíamos pensar os problemas 

teóricos e práticos colocados pelos extratos etnográficos tão generosamente apresentados, 

efeitos de uma pesquisa muito maior, que o leitor bem poderá consultar,178 como elementos 

novos para pensar os impasses, os problemas e as possibilidade de uma política para a 

autonomia e para o autogoverno, portanto, uma política de resistência e enfrentamento da ordem 

que nos assola, e, por extensão, e em sentido um pouco mais restrito, uma política de esquerda, 

em que autonomia e autogoverno sejam correlatos de igualdade política e material? O 

enunciado é longo e quase vale um manifesto. Resumo, enfim: o que essas etnografias nos 

ensinam? 

 

O que sucede seria, naturalmente, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, quais as questões 

que os textos ora apresentados suscitam para quem quer pensar politicamente o mundo em que 

estamos, contra sua brutal violência e desigualdade? Essas também são nossas questões, 

repitamos nos interrogando.  

Vamos aos textos, allegro ma non troppo. Como leitor ingênuo e desarmado, diria que 

há questões de duas ordens que se cruzam e se recobrem, principalmente.  A primeira ordem de 

                                                           
178 Yara de Cássia Alves, Etnografia a partir e a favor das desestabilizações: As teorias dos moradores de 

Pinheiro – MG sobre as transformações contínuas da vida e do mundo, Thaís Mantovenelli, Narrativas 

Mẽbengôkre-Xikrin: a importância do fluxo das águas contra o barramento do rio Xingu, Suzanne de 

Alencar Viera, Micropolítica da pirraça, ou por que resistência não é uma noção obsoleta, Karina Biondi, 

Uma ética que é disciplina:  

Formulações conceituais a partir do “crime” paulista.  
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problemas que as etnografias apresentam diz respeito ao próprio conceito de campo e de 

pesquisa de campo, que os trabalhos apresentam com muita sofisticação.  Esse debate, por si só, 

valeria o soneto, como se diria em outras épocas. A força ordenadora do campo, (“teu claro raio 

ordenador”) apesar das aparentes desorden que ele causa “em processo”, e quando bem levado a 

cabo, vem do fato de que não há campo, pesquisa de campo, em sentido próprio, se não se acaba 

por colocar o objeto da pesquisa em causa, melhor, em campo, devido à própria experiência que 

o campo exige. O que parece ser bastante trivial, aqui adquire um abrangência inusitada. 

Vejamos. Parece-me, e deixo aqui meu palpite,  que o sumo da experiência de campo é sua 

negatividade, usando um termo que não sei se me é permitido usar. Todos os textos se deparam 

com isso: o campo centrifuga o objeto eleito, ele exige uma reformulação permanente do objeto 

em nome de sua experiência mais própria, e a melhor experiência do objeto é a de seu avesso 

como objeto. Eis o melhor sentido material de alteridade, o que se depreende dos trabalhos aqui 

apresentados. O que essas etnografias nos ensinam é como lidar, menos com a instabilidade do 

próprio objeto, e mais com a consciência cada vez mais aguda de que o objeto do campo pode 

ser cada vez mais sujeito de campo, enquanto nós mesmo, em campo, objetos de nós mesmos na 

experiência em que nos colocamos. A antropologia é a ciência social do outro, na definição 

clássica de Levis-Strauss. Daí pode vir toda uma enciclopédia. Ainda no campo das 

generalidades, não podemos não mencionar, por obrigação profissional, um quase aforismo 

merleaupontyano, normalmente muito mal compreendido, de modo a fazermos o arremate desse 

primeiro movimento, bastante pedagógico e feito sobretudo para nós mesmos, e não sem trazer 

o problema do campo para o centro de outro problema, a política: não há política que não seja 

opinião e, completa, não há álgebra da história que não seja um tratado das paixões da alma. A 

agudez de uma política qualquer (ou mesmo de um político) é reconhecer que a ação não recai 

sobre objetos e meros objetos, tal como as leis de Newton organizam maçãs e planetas, mas que 

os sujeitos não precisam de existir para haver.  Eles estão lá, mesmo quando não existem. 

 

O campo não ensina só isso, que já parece enorme. Há outros elementos ainda a 

considerar. Porque o campo nunca é mera empiria, apreciação bastante vulgar que se pode fazer 

dele, ele sempre é experiência interpretada, como diria o mesmo Merleau-Ponty, e 

acrescentamos, experiência interpretada dos dois lados do mistério, poderia dizer o antropólogo.  

 

Ocorre que podemos sair das generalidades, manias filosofantes com as quais é preciso 

ter cuidado e precaução, e podemos nos deparar com a polpa das etnografias. O que nos damos 
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conta, à primeira vista, é que as muitas camadas de discursos sobre o outro e sobre nós, o 

“Brasil e suas variações” devem, por princípio, ser insuficientes como material de “fala” para a 

boa etnografia. O “Brasil” diante de nós acaba por oscilar entre o que podemos ver e ainda não 

vemos com clareza e aquilo que nos dizem que é visto. E poderíamos cometer o deslize de falar 

em redescobrir o descobrimento, o que, reconheçamos, é muito problemático para nós.  

Descobrimento e redescobrimento são formulações involuntariamente (não tão assim) ufanistas 

e explicitamente infelizes, e quase esbarramos no populismo esclarecido (e passadista, é bom 

frisar) de Darcy Ribeiro (com o qual faço algum gosto, e reconheço os meus pecados de homem 

branco). O fato é que a experiência oficial, por exemplo, a formação acadêmico-científica pode, 

sob certas condições, encontrar o seu outro e se desmentir, muito felizmente. Dizer que Brasil 

(significante vazio em que colocamos o que nos convém, segundo modo tempo pessoa e 

número) não parece o que é, é obviedade a dez centímetros do senso comum. Dizer como e o 

que essa não aparência é ou seria, é coisa completamente diferente. Evidentemente que a fatura 

desses trabalhos não se limita a isso. Apenas isso já nos informa: talvez o “popular” (outro 

significante vazio) esteja e opere em outro registro do que já imaginou nossa vã filosofia.   

 

Esse problema pode ser melhor formulado a partir de um pressuposto que lanço sem 

maiores explicações, por hora, e que pretendo articular com parte dos detalhes das etnografias 

que ora apresentamos: a modernidade e a experiência moderna brasileira se dá pelo “atraso” e 

não pelo “progresso”.  Há toda uma vulgata crítica que nos ensina desde o berço e da 

mamadeira que nossas mazelas são as mazelas de nosso atraso. Boa parte da boa pesquisa 

universitária se organiza em torno disso, o que não é irrelevante.  É, porém, e já há algum 

tempo, bastante insuficiente. Que se suponha o contrário, ainda sem maiores explicações.  

Ocorre que não há esse “atraso” (o desigual e combinado, para alguns saudosistas), menos ainda 

no sentido teórico que se supõe, porque ele, o atraso, é justamente o que nos moderniza. Um 

exemplo singelo. Notemos os enormes ganhos de produtividade dos quadros médios e 

superiores durante o milagre (a década de 1970 sobretudo), e que repercutiram em crescimento 

importante da produtividade média da economia brasileira, tudo cantados em prosa e verso. 

Eles, os ganhos de produtividade, não podem ser dissociados da apropriação, por esses quadros 

– nossa classe média profissional sobretudo, de origens diversas, mas unificada no vigoroso 

projeto econômico da ditadura –  de uma imensa massa de trabalho de baixa produtividade, os 

pobres, os deserdados, os humilhados, os migrantes de toda espécie, provedores de serviços 

baratíssimos (a baixa produtividade), sobretudo dos serviços domésticos e congêneres, 
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condenados, por esse mecanismo ardiloso, ao destino da baixa produtividade e tudo que lhe 

pode ser correlacionado em uma sociedade autoritária, singularmente antidemocrática : 

subserviência, submissão, subalternidade, cujo bloqueio da via política, via golpe, funcionou 

justamente, por um lado, para vender a ideologia da emancipação econômica por meio de uma 

modelo econômico que não emancipa, por outro, para garantir uma não emancipação 

controlada, o sentido político profundo do golpe de 1964.  Daí que as categorias clássicas da 

boa crítica social tenham vigência restrita e deformada entre nós e, por extensão, entre a 

esquerda. Por óbvio, não são raras as vezes que não conseguimos não reconhecer atores 

(comunidades e povos) cuja experiência, ação e gramática não permitem aquele enquadramento 

confortável para a crítica de salão. O “popular” aqui não é o ardor contra a técnica, braços nus 

contra a burguesia reacionária, final do século XVIII europeu. É “ardor” anti-técnica. Ainda é, e 

isso é imensamente grave, o “ardor” contra a ocupação. 

 

É disso que trata as etnografias ora apresentadas. O teria em comum os quilombolas (do 

Vale do Jequitinhonha, MG, e de Catité, BA) com os Mêbengôkre-Xicrim?179 Todos são 

titulares das possibilidades de um tipo de ação, uma ética no sentido clássico, aquilo que 

organiza os sentidos e os corpos, seja a resistir, seja a se projetar no tempo, e, ainda, a 

apropriação de um pelo outro, do corpo pelo sentido, do sentido pelo corpo, de tal modo que 

parecesse ser o estigma ideal de nosso atraso. O juízo também vale, com mais mediações, para 

impressionante etnografia do PCC, de Karina Biondi. Somos “índios”, “ladrões”, “posseiros” de 

toda ordem e origem. Estrangeiros de uma ocupação feroz. Em uma imagem, a pirraça conta o 

energia eólica.180 Seria mais cômodo falar da pirraça contra a energia nuclear, a extração de 

urânio no sertão da Bahia, agradaríamos mais sensibilidades (também é o caso). Mas a pirraça 

contra a energia, vejam só, é surpreendente. Energia limpa, renda, “progresso”, desde de que se 

                                                           
179Narrativas Mẽbengôkre-Xikrin: a importância do fluxo das águas contra o barramento do rio Xingu, 

MANTOVENELLI, Thais. 

180Essa prática discursiva é disparada como uma arma que pretende acertar o interlocutor de modo a 

comprometer suas possibilidades de reação. Para esses usos, é preciso saber responder, ou em termos 

nativos, “saber responsar” uma provocação. Os encontros com os funcionários das empresas de energia 

eólica eram narrados sem poupar detalhes do enfrentamento discursivo. O ponto alto dessas narrativas era 

justamente quando o narrador ressaltava para a audiência de parentes e amigos a resposta certeira que 

“tirou os homens do certo”. VIEIRA, Suzanne de Alencar, Micropolítica da pirraça, ou por que 

resistência não é uma noção obsoleta, p. 9.,  
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abra mão de... si e dos cuidados de si. Neste caso, como bem demonstra Suzane Viera, há outra 

ecologia, desde há muito presente, e que correlaciona a preservação do território à preservação 

de si e à experiência de si. Não só outra ecologia que se arma, há outra gestão do território e dos 

recursos, que não é estanque nem monolítica, mas que não aceita negociar com o si em troca de 

um nada coroado com algumas benesses materiais de alcance bastante relativo. Essas 

resistências (seria o nosso obsessivo “popular”?) podem ser armadas, essas possibilidade de 

discursos em regime prático-retórico podem ser a melhor crítica ao nosso progresso, não ao 

progresso em geral, mas aquele, o nosso, o real atraso. Há uma inversão inusitada em tudo isso, 

com a qual fazemos alguma graça: por se pôr à margem, o que seria vulgarmente o “nosso” 

atraso, pode ensinar a melhor resistência àquilo que avança, que “progride” sobre nós. Se 

voltássemos as teses tanto do “Brasil Grande” da ditadura, reeditadas recentemente não sem 

ambiguidade, o que nem todos perceberam, quanto de certa esquerda nacional-

desenvolvimentista em permanente busca da burguesia nacional, (Cercamento de Almostazin?) 

poderíamos prescrever a saída “jaguaribe”, universalizando-a: transformemos todos os povos 

indígenas, e por extensão, os outros quistos do “atraso” (quilombolas, ribeirinhos, caboclos, 

caiçaras, etc., etc., etc.) em operários sindicalizados. Ocorre que já são (nem todos 

sindicalizados), agora, grande parte desempregados ou subempregados. Seria esse o nosso oásis 

do finalmente moderno? A considerar o critério, estamos quase lá, uma vez que isso já sucedeu 

em enorme escala. Mais da metade da população indígena brasileira vive nas cidades, os índios 

urbanos são trabalhadores urbanos, normalmente mal remunerados porque isolados nas ilhas da 

baixa produtividade, diria o parceirinho liberal. O sucedâneo da modernização, a autonomia, 

não veio junto, e não virá, porque o passado não desmente o futuro, é o futuro que desmente o 

passado.  A população à margem se moderniza à margem. Esse é o segredo de nosso sucesso, o 

sucesso de uma sociedade imóvel em sua notória violência e brutalidade. A autonomia e o 

autogoverno não vieram, não virão, pode-se suspeitar com muita razão.  Mas o que seria nossa 

modernização que não emancipa senão o “atraso” que nos moderniza? E o que seria o atraso 

que resiste senão a luta permanente e inusitada por autonomia que nossa modernização não pode 

nem deve oferecer, se se quer moderna? E como ficou chato ser moderno, reconheçamos.  

 

Enfim, em cada extrato etnográfico aprendemos a possibilidade de recontar uma 

experiência mais geral, partindo de onde mesmo se espera, daqui mesmo. Um outro mundo no 

mesmo lugar. 

Aos leitores, boa leitura. 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

 

 

Yara de Cássia ALVES 

 

Etnografia a partir e a favor das 

desestabilizações: As teorias dos 

moradores de Pinheiro- MG sobre as 

transformações contínuas da vida e do 

mundo 

  

 

1. Apresentação 

 

A vida é assim, a gente não tem certeza de um fiapo de nada. 

A vida nunca está do mesmo jeito. 

 

Essas frases foram proferidas inúmeras vezes por muitos de meus amigos 

quilombolas de Pinheiro, localidade rural do município de Minas Novas, Vale do 

Jequitinhonha – MG. Ao longo de minhas estadias em Pinheiro,181 percebia que muito 

                                                           
181Iniciei meu contato com os moradores de Pinheiro em 2009, por meio do Projeto de 

Extensão Lições da Terra, da PUC-MG. Ainda na graduação, conciliei extensão e 

iniciação científica na localidade. Em 2013, ingressei no curso de mestrado em 

Antropologia Social na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Ana 

Claudia Marques. O material trabalhado para esse artigo é fruto, principalmente, da 

pesquisa de mestrado, financiada pelo CNPq (ALVES, 2016). Para o mestrado, foram 

realizados cinco meses de trabalho de campo entre Pinheiro e em Barrinha, município 
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pouco do cotidiano era entendido como certo ou como estável. Pelo contrário, havia 

uma enorme ênfase nas mudanças, no instável e nos movimentos. Sem certeza de nada, 

as pessoas iam levando suas vidas, muitas vezes com decisões da noite para o dia. 

Essas decisões podiam gerar pequenas alterações no cotidiano (como plantar ou não 

determinada cultura, ir até a cidade ou ficar em casa, ir a cavalo ou a pé em determinado 

local), até modificações em toda dinâmica familiar, como as saídas para trabalhar, que 

são deslocamentos temporários para atividades de trabalho em outras regiões do país. 

Em meio a tantos movimentos, o que entendiam como certo é que a vida nunca está do 

mesmo jeito. 

Para mim, essa situação às vezes parecia impossibilitar um trabalho de campo 

mais coeso, pois, em muitos casos, sentia-me também em uma situação instável. Muitas 

mudanças aconteciam de fato, não apenas entre os intervalos de uma estadia e outra, 

mas também semanal ou quinzenalmente, quando estava em Pinheiro. Previa encontrar 

as pessoas com quem mantinha um contato mais frequente e percebia que suas vidas 

tinham se alterado significativamente – algumas saíam para trabalhar,182 outras 

regressavam, umas se casavam e outras se descasavam com a mesma rapidez com que 

reestabeleciam o casamento, umas decidiam construir casas na área urbana, enquanto 

havia aquelas que reformavam a casa que ficou anos fechada na localidade. Minha 

angústia de jovem etnógrafa estendeu-se por parte considerável do mestrado. 

Conseguiria criar uma coerência a partir de vidas tão entrecortadas? Teria condições de 

observar ou induzir certas recorrências sociais em meio a tantos movimentos e 

transformações? Como poderia responder a minha questão de pesquisa?  

Contudo, se eu entendia que essa dinâmica constante poderia trazer problemas 

para minha pesquisa, os meus interlocutores não enxergavam a vida de outra maneira. 

Ao longo do trabalho de campo, fui observando que existiam dois processos distintos e 

                                                                                                                                                                          

do interior de São Paulo para onde parte dos moradores de Pinheiro se instalam para 

realização de atividades de trabalho. 

182O uso do itálico será reservado a expressões, frases e palavras tal como utilizadas 

pelos moradores de Pinheiro e da região. O uso de aspas será destinado a conceitos 

antropológicos ou expressões e termos consagrados por outras áreas de conhecimento e 

também pela mídia. 
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complementares que permitem essas instabilidades e transformações constantes. Para 

eles, o mundo gira, gera e mexe, está tudo mexendo, movimento que acontece à revelia 

das pessoas, mas não é desprendido de possibilidades múltiplas de conhecimentos e 

aprendizados, já que a vida nunca está do mesmo jeito, porque a vida é vivendo e 

aprendendo. As mudanças e instabilidades se relacionam diretamente com os giros e 

mexidas do mundo, mas também fazem parte de uma perspectiva de engajamento, na 

qual o ser humano não passa toda a sua existência da mesma maneira. Ele se engaja 

perante o desconhecido, o mundo, e os aprendizados e a possibilidade de aprender 

permitem que as pessoas o encarem, ganhando sabedoria. Entre desconhecimentos e 

conhecimentos, incertezas não surgem apenas das possibilidades inimagináveis que o 

mundo pode gerar, mas também da possibilidade de aprender uma série de coisas, que 

transformam as pessoas e, consequentemente, suas vidas. 

É sobre esses dois processos complementares que trata esse artigo, que tenta 

compreender como os moradores de Pinheiro se transformam conjuntamente com as 

mudanças e giros do mundo e da vida. Explorarei aqui como essas vidas são construídas 

a partir de transformações contínuas, entendendo que essa dinâmica não é apenas 

externa, advinda das ações do mundo, mas também interna, proveniente das mudanças 

que os aprendizados e engajamentos podem gerar.  

Como desdobramento desse material, ao longo do texto, desejo explorar como 

uma teoria etnográfica pode desestabilizar o antropólogo e as categorizações utilizadas 

para classificar as populações com as quais trabalha. Sendo assim, tomo como premissa 

que essas pessoas também teorizam sobre suas vidas e criam realidades que nem sempre 

condizem com os rótulos e estereótipos de determinadas classificações sociais, jurídicas 

ou antropológicas. Assim, todos esses movimentos e transformações contínuos fabricam 

processos sociais bem mais complexos do que a simples pertença a determinadas 

classificações gerais, como migrante, nativo do Vale do Jequitinhonha ou quilombola. 

Cabe ao etnógrafo o exercício de torção, de uma escrita que possibilite mostrar sentidos 

subsumidos nessas grandes categorizações ou formas outras de lidar com processos 

sociais, políticos, econômicos e culturais.  

 

2. O mundo não para: Desconhecimentos provenientes do mundo 
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Era uma tarde quente de janeiro, Sr. Estevão chegou até uma casa em que estava 

e parou ali, no rebuço,183 para se refrescar e conversar um pouco. Ele tinha passado 

mais de trinta anos trabalhando em cidades distintas do interior de São Paulo e do sul de 

Minas e desde então não tinha retornado àquela casa. Esse distanciamento não era 

devido às suas saídas, pois seus retornos eram regulares, e sim a um namoro desastroso 

com uma das filhas dos donos daquela casa. O fato de ele parar ali e se dispor a 

conversar com aquela família era mais do que uma possibilidade de descansar da 

caminhada. O retorno de agora relacionava-se ainda com o casamento recente de seu 

sobrinho com a filha mais nova do casal, o que criou uma possibilidade de 

reaproximação e um aparentamento. Sentado ali, ele conheceu a filha de seu sobrinho, 

que lhe foi apresentada já com o respeito e a etiqueta que o encontro com um tio requer. 

O pedido de benção da mãe para a criança, que ainda não falava, foi respondido e o colo 

do tio foi rapidamente ocupado pelo bebê, ali colocado. Recebido com as devidas 

honras, ele se sentiu à vontade para refletir sobre aquele encontro e também sobre 

aquela casa, que dizia ter mudado bastante. Ele olhava para a casa e para a criança e 

repetia: O mundo gira, gera e mexe, está tudo mexendo. Ele não era mais o mesmo de 

sua juventude, reconhecia o desastre do namoro que gerou o seu afastamento daquela 

casa e reconhecia ainda, que o mundo girou ao ponto de fazer seu sobrinho se casar 

naquela família, tal como ele planejou um dia.  

Foi diante dessa situação que comecei a entender o que os movimentos do 

mundo significavam e como essas transformações faziam parte não apenas de uma 

retórica, mas da condição essencial da vida e do tempo dessas pessoas. Essa 

instabilidade, os giros e mexidas eram existenciais e ao longo dos anos propiciam 

reflexões elaboradas sobre os processos individuais, familiares e comunitários.  

Ao longo da pesquisa, percebia que eu estava acostumada a ouvir mundo e 

mundão com tanta recorrência e para situações tão distintas,  que era preciso destrinchar 

os usos da palavra, compreender sua plasticidade semântica. Foi assim que me atentei 

para expressões como minhabarrigatáummundão. Quando passei a perguntar o motivo 

                                                           

183 Espécie de varanda externa à casa, que é coberta com telhas. Serve de abrigo para 

os passantes. 
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da barriga se tornar um mundão, ouvi que isso ocorria quando se tratava de um troço 

que a gente não sabe de onde vem, um mal desconhecido, uma coisa do mundo. Aí 

incha e fica assim, um mundão. Um trem que parece não ter início e nem fim. Essas 

explicações, ao invés de me dar uma resposta, mais me intrigavam. Como uma coisa do 

mundo poderia estar dentro do corpo? Que força é essa da qual não se sabe a 

procedência, mas ora pode estar lá pra fora, ora pode estar intimamente dentro do 

próprio corpo? 

Os usos e variações da palavra mundo traziam questões de difícil 

equacionamento. O mundo alude ao desconhecido, vasto, ilimitado, ele age 

cotidianamente na vida das pessoas, mesmo quando elas não o procuram. Em muitas 

situações, ouvi que o mundo é um mundão, um trem tremendo, coisa de doido, e me 

indicaram que bastava olhar para as chapadas, cuja vista panorâmica demonstra que 

para além dos limites do município, as serras do cerrado mineiro parecem não ter início 

e nem fim. Cercados por essa vista, que não limita, mas abre o olhar, essas pessoas 

crescem sendo ensinados que aquele é o lugar da gente, mas existe uma infinidade de 

lugares e coisas desconhecidas lá para fora. O mundo existe e está sempre em 

movimento, podendo chegar a interagir intimamente com o corpo, como o inchaço184 

no abdômen.  

Assim, o mundo desestabiliza os esforços de definição de limites, todas divisões 

entre dentro e fora, entre partes e todos. Ele não está apenas lá pra fora, mas pode entrar 

nas casas e nos corpos a qualquer momento, criando um contexto que modifica a rotina 

de uma pessoa e dos seus próximos; afinal a vida nunca está do mesmo jeito, o mundo 

não para. Esse era um dos principais desafios que a teoria sobre o mundo e a vida dos 

moradores de Pinheiro me colocava, uma vez que não podia tratar Pinheiro apenas 

como um território delimitado, cujas coordenadas diziam até onde iria o limite da 

localidade, estabelecendo fronteiras entre dentro e fora. O mundo compunha com o 

                                                           

184 O inchaço é a principal forma de incorporação do mundo, geralmente mediado pela 

comida de mercado, mas não apenas. Para os moradores da região, a comida de 

mercado produz corpos inchados, que não são equilibrados e que podem desenvolver 

uma série de problemas, desde doenças clínicas, como hipertensão e diabetes até 

comportamentos provocados por descontrole hormonal, como desejo sexual precoce dos 

adolescentes.  
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interior de Pinheiro e até mesmo com o interior dos corpos de seus moradores. Era 

preciso entender como se dava essa composição, como essas pessoas seguiam suas 

vidas sabendo que o desconhecido existe e não para de girar, mexer, gerar. 

 

3. Conhecendo o desconhecido: Aprender para ganhar sabedoria  

 

Em Pinheiro, compor com o mundo não é algo impensável ou impossível, é 

condição esperada para todo ser humano. As pessoas não são simples receptoras desses 

movimentos, elas também estão agindo e modificando suas realidades. Isso se tornava 

muito claro quando conversava com as mães de Pinheiro. Elas me explicavam que os 

filhos não são totalmente delas, os filhos são do mundo, a gente cria menino não é para 

a gente, é para ele. Isso faz com que grande parte dos ensinamentos destinados a uma 

criança seja para aprender a lidar com o mundo, algo fundamental para que uma pessoa 

cresça com equilíbrio. Cabe à pessoa ouvir e se atentar aos ensinamentos domésticos, 

fundamentais para os encontros com o mundo e com tudo que ele pode gerar. Assim, o 

mundo é invocado inúmeras vezes ao dia, como uma ameaça aos que não dão a devida 

atenção aos ensinamentos, pois, para eles, se não aprende em casa, aprende com o 

mundo. O mundo ensina, com mais dor, mas ensina.185  

Mas, como o mundo ensina? Nos inúmeros relatos sobre as saídas para 

trabalhar, das temporadas para fora que parte dos moradores vivenciam anualmente, é 

comum ouvirmos que andar é bom, é andando que se ganha sabedoria, pois diante do 

desconhecido entabulam-se novas possibilidades de relação e de conhecimento. E 

nessas andanças as pessoas têm a possibilidade de ver como o lugar da gente se 

diferencia de outros lugares, como a raça dos mineiros de pé rachado fornece 

características superiores diante outras raças, como a raça dos paulistas, a raça dos 

baianos, a raça dos pernambucanos, dentre outras. É somente no encontro com o 

desconhecido que o lugar da gente é valorizado de fato, experiência que concebe um 

novo olhar à pessoa, que se torna mais sábia a partir do encontro com diferentes. 

                                                           

185Guedes (2011) também encontrou uma relação entre mundo e um aprendizado mais 

doloroso. 
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Apesar de parecer simples a relação entre o mundo e as possibilidades de ganhar 

sabedoria, não foi imediatamente que percebi que era uma relação que se desdobrava de 

um princípio mais geral de vida, no qual, a vida nunca está do mesmo jeito, a vida é 

vivendo e aprendendo, é preciso aprender. Somente a partir da disposição em aprender, 

em adquirir certas habilidades e conseguir conhecer coisas que eram desconhecidas que 

uma pessoa se torna capaz de saber viver e conviver e lidar com o mundo.  

E esse é um princípio regente das relações. Uma pessoa desconhecida que se 

mostra capaz de se deixar conhecer e de aprender sobre as pessoas, suas famílias e 

comunidades pode se tornar alguém confiável, um amigo, um parceiro institucional nas 

lutas políticas, um candidato a ser votado, dentre outros. Eu mesma passei por essa 

avaliação, pois o mundo me levou até eles e eu tive capacidade e interesse de aprender 

sobre o lugar da gente. Essa condição permitiu que as relações em campo se 

estabelecessem gradualmente mais íntimas e calorosas, apesar de eles saberem que não 

sou de lá, que não sou uma igual. O que vem do mundo pode ser convertido em algo 

conhecido, apesar de, na maioria das vezes, continuar sendo um diferente, um outro, 

mas que faz parte de uma rede de relações, alguém que se envolveu e deixou ser 

envolvido em uma troca de aprendizados mútuos. É nesse sentido que os movimentos 

do mundo e as incertezas por si só não explicam essa ênfase no instável. Além de toda 

ação desestabilizadora do mundo, o que também garante que a vida nunca está do 

mesmo jeito e que não dá para ter certeza de um fiapo de nada é a disposição em 

aprender e se transformar, vendo a vida de outra maneira após experiências e práticas de 

aprendizado. 

Recentemente, em conversa com uma moradora de uma localidade vizinha a 

Pinheiro, ouvi um relato interessante sobre a possibilidade de aprender a lidar com o 

desconhecido e, mais do que isso, a questionar politicamente uma posição que lhe é 

imposta por outrem. Gostaria de me deter aqui nesse caso, pois ele é um típico exemplo 

etnográfico que transborda não apenas o que é vivido na realidade em questão, mas 

emerge visões e comportamentos construídos sobre essas pessoas, categorizadas como 

“migrantes”, “pobres” “de uma área economicamente estagnada”, classificações 

diretamente ligadas ao Vale do Jequitinhonha. Além disso, o caso dessa mulher também 

ilustra essas transformações contínuas da vida, as incertezas de uma vida que nunca está 
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do mesmo jeito porque o mundo gira, mas também porque ela se dispõe a aprender 

sobre coisas desconhecidas. 

Trata-se de uma conversa que tive com Filomena, que me contou 

detalhadamente sobre uma das filmagens que a televisão aberta realizou na região, na 

década de 1990. Ela reforçava, constrangida, que fez algo que hoje jamais faria, cedeu 

ao pedido dos profissionais televisivos para que criassem um cenário ideal para as 

filmagens. Ela foi incentivada a vestir uma roupa bem velha, que não usava nem para os 

trabalhos na roça, retirar as roupas das crianças – que ficaram apenas com shorts 

também desgastados – e seguir um roteiro, ensaiado algumas vezes. Ela e as crianças 

deveriam andar com baldes e potes em volta de um poção de água que se formou com 

as chuvas, fingindo que utilizavam aquele reservatório para consumo doméstico. Além 

de falar da grande escassez de água, ela também deveria contar como era difícil viver 

sozinha com as crianças enquanto seu marido cortava cana, no interior de São Paulo. 

A reportagem, que jamais foi assistida pela família, pois Lula colocou luz186 na 

região a partir de 2003, tinha como objetivo mostrar a realidade de seca e da intensa 

migração masculina entre os moradores do Vale do Jequitinhonha. Fazia parte de uma 

série de outras reportagens, televisivas e jornalísticas, sobre regiões do Brasil que 

viviam com baixos índices de desenvolvimento e que tinham a migração sazonal como 

possibilidade para sobrevivência. 

Filomena, que já naquela época utilizava de um poço artesiano que fornecia água 

potável, não conseguiu dizer que não faria a filmagem porque tinha medo que algum 

recurso destinado a eles fosse desviado para outros lugares do país. Se sentiu acuada por 

gente estudada, gente muito branca, gente que tinha muitas câmeras e fez as filmagens 

pensando que poderia criar uma sensibilização do governo, que pouco investia na 

região.  

O que gostaria de destacar aqui é a ênfase que dá, em sua narrativa, nos giros da 

vida que a fazem afirmar que se isso acontece agora, em 2017, ela não repetiria essa 

                                                           

186Toda a região foi beneficiada pelo Programa Luz para Todos, sempre lembrado 

como uma ação do governo do presidente Lula. Assim, a chegada da energia elétrica 

surge como marco temporal, e alguns eventos sãocomunente divididos entre antes de 

Lula colocar luz aqui em casa e depois de Lula colocar luz aqui em casa. 
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ação. A vida nunca está do mesmo jeito e se fosse hoje, ela já tinha ganhado sabedoria 

de que não podem se fazer de vítimas, que devem divulgar suas lutas, mas não podem 

alimentar essa visão de um Vale da Miséria.  

Muito foi escrito até aqui sobre a posição do Vale do Jequitinhonha como “Vale 

da Pobreza” e “Vale da Miséria”. As imagens criadas sobre a região pela mídia e por 

agências do governo estadual e federal vinculam a fome, a seca e a migração como os 

principais símbolos locais, imagens nem sempre contestadas por trabalhos 

acadêmicos.187 A crítica sociológica e antropológica sobre esse estereótipo se iniciou 

há algumas décadas e atravessa os trabalhos compromissados com os discursos locais, 

como em Moura (1988), Silva (1999), Ribeiro (1993) Porto (2007). Contudo, o alcance 

desses trabalhos ainda é reduzido quando contrastado com o alcance desses outros 

mecanismos de difusão, como jornais de grande porte e a televisão aberta. 

Nas páginas de jornal, nos programas de televisão ou nos artigos e teses que 

defendem a região como uma “chaga da miséria”, não há espaço para os giros e mexidas 

do mundo, não há nenhuma possibilidade dessas vidas serem retratadas a partir de suas 

andanças e da sabedoria que ganham em suas saídas. São “migrantes genéricos”, como 

já alertavam Palmeira e Almeida (1977) desde a década de 1970, quando os estudos de 

migração já submetiam todas essas dinâmicas locais a categorias englobantes e 

desqualificadoras, baseadas em um baixo grau de escolaridade e de qualificação 

profissional. 

A criação do “Vale da Miséria” ou “Vale da Pobreza” foi uma criação político-

estatal, como bem demonstra Ribeiro (1993). A criação, na década de 1950, de uma 

agência de desenvolvimento com finalidades próximas às da Sudene e exclusiva para o 

Jequitinhonha, a Codevale (Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha), 

foi o passo inicial para a criação de um sentido instrumentalizado de região, delimitada 

geograficamente a partir da bacia do Rio Jequitinhonha. Se até então não existia o Vale 

                                                           

187Em uma busca rápida no Portal de Bases da Capes, encontra-se mais de 85 

trabalhos, produzidos somente na última década, que relacionam diretamente o Vale do 

Jequitinhonha com a pobreza. Os principais são da área de saúde, mas também 

encontra-se estudos econômicos, das ciências sociais aplicadas e das humanidades. 
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do Jequitinhonha como região geográfica, também não existia uma identificação com a 

pobreza e a miséria.   

Concomitantemente, outros processos se desenharam na região, principalmente 

após a instalação do regime militar, quando o governo federal estimulou a 

modernização capitalista da região, baseada em políticas de incentivo a grandes 

empresas do ramo pecuário e de extração vegetal. Assim, como demonstram vários 

autores (Moura 1988; Amaral 1988; Silva 1999), toda a região do Norte e Nordeste 

mineiro teve parte de suas terras, geralmente as chapadas, consideradas como 

“devolutas”, destinadas à plantação de eucalipto ou à criação de gado.  

Desde então, as saídas para trabalhar se tornaram mais intensas na região, 

mesmo para os grupos que não tiveram parte de seus territórios considerados devolutos, 

como Pinheiro. Indiretamente, foram atingidos pela outra face desse processo, que diz 

respeito ao estímulo para migrações sazonais, em direção a outras regiões do Brasil, 

principalmente para o interior paulista.188 E, ao longo dos anos, essa imagem foi sendo 

elaborada nacionalmente, com uma série de instrumentos, como bem ilustra o caso de 

Filomena. 

Sendo assim, eu iniciei a pesquisa de mestrado com o compromisso político de 

não replicar esse estereótipo. Eu sabia que eles se deslocavam intensamente, mas não 

queria apenas categorizá-los como “migrantes”, como exposto em outro espaço (Alves, 

2014). Todavia, apenas esse desejo não resolvia meu problema. Dado que o objetivo 

principal era compreender como as dinâmicas familiares eram desenhadas diante desses 

movimentos, era preciso que eu entendesse porque essas saídas para trabalhar eram 

importantes, não apenas do ponto de vista econômico, mas principalmente relacional, 

                                                           

188Esse quadro se relaciona ainda com o tema das “frentes de expansão” analisado por 

Otávio Velho (1972). Segundo o autor, a colonização difusa do país, pautada em ciclos 

econômicos coloniais, levou a expansão de áreas diversificadas de exploração em todo o 

Brasil, principalmente nas décadas de 1950 e 1960. Estas áreas não eram desocupadas 

ou desconhecidas, mas abrigavam a existência de um “camponês marginal”, que com as 

transformações da estrutura agrária do período passou a integrar uma “reserva de mão 

de obra”. Velho descreve esse processo de expansão das áreas agrícolas – via 

mecanismos capitalistas aplicados ao uso do solo – mas que também cria e estimula o 

êxodo rural, formando um quadro de profunda e crescente modificação dos modos e 

manejos dos territórios. 
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uma vez que elas compõem grande parte das conversas e das decisões pessoais e 

familiares. 

A história de Filomena, que foi personagem central do quadro televisivo, me 

parece exemplar de uma série de fatores que se relacionam com esse estereótipo local, 

não apenas pela performance forjada, mas pelos elementos que a conversa com ela 

suscitava. Como já disse, ela insistia em dizer que se fosse hoje, ela não faria a mesma 

coisa, comportaria-se de outra maneira. Como a vida nunca está do mesmo jeito, hoje 

ela também mudou e se transformou principalmente porque ganhou mais sabedoria. Ao 

longo desses anos, cerca de 20, ela se engajou em andanças variadas, o mundo fez 

determinados giros em sua vida, que a fez adquirir experiências inimagináveis. 

Nessa longa conversa, ela me disse que naquela época, ela nunca tinha saído 

dali. Ela tinha vivido sua infância no terreno dos pais e se mudou para o terreno do 

marido após o casamento. Circulava bastante, como todas as outras pessoas da região, 

entre casas de parentes, de vizinhos, na zona urbana e em cidades próximas, 

principalmente para casos de saúde e para festas religiosas. Contudo, nunca tinha vivido 

fora dali. Foi quando os filhos estavam crescidinhos, que resolveu sair para o café, nas 

colheitas das cidades do sul de Minas. Deixou as crianças com a sogra e ficou cerca de 

três meses fora, tempo suficiente para abrir seu horizonte sobre outras formas de vida. 

Ela disse que aprendeu muito, ganhou muita sabedoria. Desde a primeira vez que saiu 

para o café, sucederam muitas outras saídas, sempre nesses intervalos de três meses de 

colheita. 

A experiência dela não é única. A forma como essas pessoas encaram as saídas 

para trabalhar mobiliza um repertório de conhecimento que só a prática pode gerar. É 

andando que a gente ganha sabedoria, dizem os moradores da região. Esse princípio 

básico precisa ser aprendido desde a mais tenra infância, quando as crianças são 

estimuladas a andarem pela localidade, aprendendo a localização das casas, dos lugares 

e até mesmo das árvores e elementos topográficos que referenciam o interior de 

Pinheiro. Mesmo no lugar da gente é preciso aprender sobre o que não é conhecido, 

aprendizados que devem ser rememorados nas visitas regulares que fazem, quando têm 

orgulho de demonstrar que não se esqueceram dos caminhos, trilhas, carreiros, restos 

de casa, nomes dos lugares e de outros marcos referenciais. 
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No caso de Filomena, as saídas para trabalhar conferiram a ela maior contato 

com gente de fora, gente estudada, gente branca, mas, ainda assim, só isso não seria 

suficiente para que assumisse uma postura diferente caso a equipe televisiva 

reaparecesse em sua casa. O que fez com que ela mudasse sua postura política diante da 

construção de estereótipos sobre o Vale do Jequitinhonha foi um outro tipo de andança, 

as andanças com a associação. O aprendizado político permitiu que transformasse sua 

prática a partir do conhecimento de processos históricos e coletivos, processos de uma 

macro escala, que interferem em sua vida. Para compreendermos um pouco mais essa 

outra forma de se engajar no mundo e ganhar sabedoria, passemos a nos deter no 

processo de reconhecimento quilombola e, principalmente, as caminhadas da 

associação. 

 

4. Caminhadas paralelas: O processo de reconhecimento e as andanças 

com a associação 

 

Desde 1996, os moradores de Pinheiro, Macuco, Gravatá e Mata Dois se uniram 

para criar uma associação local que permitissem correr atrás de recursos e projetos 

voltados a agricultura familiar e às tecnologias de combate à seca. A decisão de unir as 

quatro comunidades veio de um princípio que rege outras lógicas políticas locais, a 

união faz a força. Segundo os fundadores da associação, eles são economicamente 

fracos e somente a união pode gerar a força, que buscam por meio de parcerias e 

projetos políticos. 

Grande parte desses princípios e também da experiência militante das lideranças 

locais surgiram com as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) que foram muito 

atuantes na região a partir do fim da década de 1970. As CEB’s estabeleceram uma 

gestão de atividades e cargos dentro de cada comunidade, com uma diretoria local que 

era responsável pela gestão das atividades internas e externas, de forma a defender um 

senso comunitário, uma delimitação política de reconhecimento como pertencente a 

uma determinada localidade e não a outra. Assim, é com as CEB’s que os moradores 

passaram a desenhar um sentido de comunidade, no qual o objetivo religioso não se 
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desprendia de uma concepção política, sentido esse que é um dos mais potentes em 

termos de produção de diferenças entre localidades vizinhas. 

Dessa forma, o final dos anos 1970 e os anos 1980 foram marcados pela 

importância de uma série de atividades das CEB’s, lembradas como o tempo da 

comunidade. Essas atividades, vinculadas também a centrais sindicais e na busca por 

direitos básicos acabaram por formar uma série de lideranças locais engajadas e 

politicamente de esquerda.  

Essas lideranças são fundamentais para a criação e manutenção de suas 

associações locais, que cresceram consideravelmente nos anos 1990. Atualmente, há 

122 comunidades rurais e mais de 100 associações comunitárias no município de Minas 

Novas, número tão expressivo que impulsionou a criação da Micro-Confederação das 

Associações Comunitárias de Minas Novas, a Confrascom. Assim, o cenário político 

local é aquecido por uma série de espaços de luta, muitas vezes em parceira com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Minas Novas, que participa de movimentos 

regionais e nacionais. 

Foi por essa inserção política que, desde 2003, os moradores de Macuco, 

Gravatá, Pinheiro e Mata Dois se informaram sobre o movimento quilombola, 

principalmente com a ajuda do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 

(CEDEFES), uma ONG com sede em Belo Horizonte que foi até a região por meio do 

Projeto Quilombos Gerais. Esse projeto tinha como objetivo difundir o que era ser 

quilombola, palavra189 que era estranha a muitos quilombolas, que sabiam o que seus 

históricos e seus modos de vida significavam, mas não reconheciam essa categoria 

externa, utilizada nas burocracias jurídicas e nos espaços acadêmicos. Ao ouvir as 

palestras, os moradores resolveram iniciar o processo institucional de reconhecimento 

junto a Fundação Cultural Palmares, criando uma ata na qual se reconheciam e 

acresciam ao nome da associação o termo “quilombola” – Associação Quilombola dos 

Produtores Rurais e Moradores de Macuco, Pinheiro, Mata Dois e Gravatá, mantendo a 

                                                           

189 Os usos da palavra “quilombola” ou “quilombo” estão sendo experimentados até 

hoje pelos moradores de Pinheiro, algo semelhante ao que Vieira (2015) encontrou entre 

os quilombolas de Caetité (BA). 
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mesma sigla (Aprompig). Em 2005, receberam o certificado de reconhecimento pela 

Fundação, considerado um marco na caminhada da Aprompig.  

Esse processo de reconhecimento é entendido como mais uma das possibilidades 

de aprender, de ganhar sabedoria. Nesse caso, um conhecimento sobre o próprio 

coletivo, organizado em uma luta política das quatro comunidades. A Aprompig, que 

nasce engatinhando e, em sua primeira década, chega próxima da extinção por inúmeras 

vezes, começa a caminhar com sua inserção no movimento quilombola. É a partir daí 

que ela consegue uma sede, localizada na localidade de Macuco e começa a agregar um 

número de famílias bem mais expressivo que anteriormente. Vendo a possibilidade de 

caminhar com a associação, correndo atrás dos projetos, esses moradores vivenciam 

transformações até então imprevistas, como a chegada de caixas de captação de água de 

chuva, barraginhas190 e inúmeros cursos sobre agricultura, artesanato e formação 

profissional. 

Apesar das lideranças já serem engajadas em movimentos comunitários desde o 

início das CEB’s, foi com o reconhecimento quilombola, em 2005, que eles 

conseguiram um lugar de fala realmente destacado, não só no município, mas nos outros 

lugares que passaram a circular. A inserção no movimento quilombola foi mais uma 

forma de abrir possibilidades de circulação, uma outra maneira de engajamento com o 

mundo, mais uma janela que se abre para uma vastidão de possibilidades, de parcerias e 

de projetos. Para os moradores da região, a APROMPIG permitiu que mais pessoas do 

mundo chegassem até lá e que novas sabedorias fossem adquiridas, seja nas instâncias 

burocráticas que caminham, seja com os membros de ONG’s e instituições parceiras, 

com agentes do governo ou com outros companheiros de luta (outros quilombolas, 

indígenas, caiçaras etc).  

Essa dimensão política das andanças, que discuti em outra ocasião (Mourthe & 

Alves, 2015), permite uma abordagem que extrapola limites geográficos e abre 

possibilidades de troca e relação com escalas mais amplas, algo que nem sempre é 

explorado na literatura sobre quilombolas. No centro dessa literatura, encontra-se esse 

debate territorial,  dado o volume de pesquisas sobre situações fundiárias conflituosas, 

                                                           

190 O Projeto Barraginhas é um projeto da Embrapa, que desenvolve tecnologias 

sociais para o combate da seca. 
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na qual o estabelecimento de uma fronteira geográfica é uma luta reivindicatória que 

estabelece, em muitos casos, a possibilidade ou não da continuidade de formas e modos 

de vida. Assim, muito tem sido produzido sobre esses limites, em uma produção 

fundamentada nos debates sobre o clássico texto de Barth (1998) “Grupos étnicos e suas 

fronteiras”. A importância inegável desses trabalhos, muitas vezes subsidiários de 

laudos responsáveis pelos Relatórios Técnicos de Identificação e Demarcação (RTID’s) 

acabou por criar um campo subdisciplinar, em que território e identidade foram eleitos 

como categorias de destaque no estudo sobre quilombolas. No caso das comunidades 

pesquisadas, a ausência atual de conflitos fundiários os coloca em uma situação distinta 

de outros grupos. Eles não solicitaram e até o momento não desejam solicitar a titulação 

de suas terras junto ao INCRA. Creio que essa posição me forneceu possibilidades de 

refletir sobre os limites, escalas e sobre o próprio território a partir de outro ângulo, 

menos circunscrito e mais fluido. 

A escolha por manter a terra no bolo, o regime de gestão familiar do território 

no qual os terrenos são esquadrinhados por decisões familiares de posse e herança, é 

uma forma de não desejarem que o governo mande na vida da gente. Mesmo 

informados sobre as possibilidades de titulação que envolvem uma reflexão sobre essas 

formas já existentes, eles se incomodam com a ideia de terem seus terrenos mapeados 

pelo Estado, que quer saber e mandar em tudo da vida da gente. Atualmente, o 

principal objetivo da Aprompig é seu envolvimento em projetos com parceiros de 

instâncias estatais e não estatais, principalmente aqueles ligados à geração de renda e 

tecnologias de melhoramento do solo e dos impactos da seca. Dessa maneira, valorizam 

muito os encontros com esses parceiros, mas também as viagens e cursos que fazem nas 

caminhadas com a associação. 

Sendo assim, a etnografia também me levou a explorar casos como os de 

Filomena, que depois de caminhar com a associação aprendeu a se posicionar 

politicamente contra tendências de vitimização que lhes são impostas. Mais do que 

buscar os limites territoriais de Pinheiro ou sua identificação quilombola, tive que me 

deter no que realmente significou a inserção no movimento para essas pessoas, que 

ganham sabedoria caminhando com a associação, em mais uma das possibilidades de 

se transformar, aprendendo e se engajando em novas experiências. 
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5. Alguns apontamentos gerais 

 

Para tratar das transformações contínuas do mundo e da vida dos moradores de 

Pinheiro, percorri três variações do verbo conhecer. Tentei demonstrar que eles se 

transformam por conta dos giros do mundo, que é da ordem do desconhecido, mas 

também se dispõem a conhecer sobre o que não sabem, pois a vida é vivendo e 

aprendendo. Como desdobramento dessa disposição em aprender e se engajar diante de 

coisas novas, eles também se reconhecem como quilombolas, em um processo político 

que lhes permite circular em instâncias, lugares e eventos que até então não circulavam. 

Casos como o de Filomena demonstram que é na conjunção entre essas três variações 

do verbo conhecer (desconhecimento, conhecimento e reconhecimento), que eles se 

transformam, desde as experiências triviais até as lutas políticas, que envolvem um 

sentido coletivo e público. 

A vida é vivendo e aprendendo, perspectiva que toma a transformação como 

mote da existência, em um regime que o conhecimento nunca é totalizante, mas sempre 

parcial. Não tem ninguém que nasceu sabendo e ninguém que morre sabendo de tudo 

quanto há. O que existe são tentativas de acúmulo, que fazem uns mais próximos de 

alguns saberes que os outros, que geram reconhecimento de muita sabedoria. Parte 

desses conhecimentos são mobilizados nas casas, que são chamadas casas raízes. São 

raízes pela analogia com o cerrado, cujas árvores perdem suas folhas em um 

determinado período do ano e as recebe de volta em outro. Para os moradores de 

Pinheiro, as casas também permanecem apenas com as raízes boa parte do ano, 

reunindo todos os seus membros nos finais de ano ou quando decidem voltar de muda. 

A casa raiz é um ponto de estabilização em meio a tantos movimentos, talvez o único 

diante de tantas incertezas (Alves, 2016). Mas, como vimos, é o contato com o mundo 

que traz certos tipos de sabedoria, uma sabedoria própria da alteridade, na qual o 

contato com o outro valoriza o lugar da gente, da casa raiz e ainda, das pautas políticas 

que são aprendidas caminhando com a associação. 

Esses sentidos que conferem ao mundo e a vida não estão explicitados nas 

classificações gerais que os identificam, como “migrantes”, “nativos do Jequitinhonha” 
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ou “quilombolas”. Ao longo da pesquisa, aprendi que não poderia apenas classificá-los 

assim, precisava destrinchar como e se essas pertenças faziam sentido para eles. Assim, 

essas pessoas dizem que saem para trabalhar mas moram em Pinheiro, mesmo 

passando parte considerável do ano para fora (aproximadamente 10 meses ao ano). A 

diferença marcada entre morar e sair revela a forma como encaram esses 

deslocamentos, temporários e provisórios. A intensidade de morar não se relaciona com 

a quantidade do tempo de morada, diminuto em relação ao tempo de saída. A saída 

pode durar mais que o tempo de morada, mas ela sempre prevê um retorno, mesmo que 

não seja planejado e que possa ser adiado no tempo. 

Mais do que uma solução econômica, essas saídas são importantes para suas 

biografias e para ganhar sabedoria. Essa busca de sabedoria, que também se replicava 

nas andanças com a associação, fazia-me entender que eles não eram apenas 

“migrantes” assim como são quilombolas, mas a titulação de suas terras não é a 

principal pauta de luta, como grande parte dos quilombos estudados. As transformações 

contínuas em suas vidas são encaradas de muitas formas e em níveis distintos, que se 

interconectam. A experiência política se replica em experiência pessoal e ambas são 

entendidas como aprendizados, os quais fazem as pessoas mudarem (seja de opinião, de 

atitude, ou simplesmente de bagagem de conhecimento). 

Esses deslizamentos me fazem acreditar que não se trata aqui de descrever um 

universo onde tudo seja extremamente móvel, mas de demonstrar que as rígidas 

divisões entre dentro e fora ou entre todos e partes não fazem tanto sentido quando para 

além de limites geográficos existem agentes ou forças que agem diretamente na vida das 

pessoas, como o mundo. E, mais do que isso, como algumas categorias de análise 

podem ser limitantes, desde que a etnografia seja colocada em segundo plano. Próximo 

do que Biondi (2014) encontrou em seu campo, parece-me difícil buscar uma 

compreensão a partir de partes e todos ou reduzir o que as pessoas com quem convivo 

dizem a meros conceitos derivados das teorias de conhecimento acadêmico/ocidental. 

As incertezas da vida os fazem olhar para o futuro e encarar que pouco podem prever 

dos processos pessoais e sociais que vivem, dado que o ponto de partida é a 

instabilidade, o movimento, a dinâmica, ação de muitos giros, mexidas e movimentos do 

mundo. 
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Essa ênfase na importância dos movimentos aparece também em outras 

etnografias. No campo dos quilombos, Santos (2014) mostra como os quilombolas de 

Pedro Cubas (SP) refletem sobre seus movimentos, inclusive caminhadas que realizam 

“com as almas”, em determinados rituais religiosos. Caminhar ali requer um 

engajamento com vivos e mortos, dentro de um território que é marcado pelas 

ocupações do passado e do presente. 

Os quilombolas de Brejo dos Crioulos, pesquisados por Mourthé (2015) também 

se deslocam consideravelmente, principalmente entre agências burocráticas. A longa 

“luta” pela demarcação de suas terras os faz circular com papéis em instâncias 

diferentes da administração estatal, além de um movimento constante entre os seus 

advogados e “parceiros”, para que suas “lutas” não sejam esquecidas. Nesse contexto, 

ficar inerte ou deixar os papéis inertes pode ser a sentença da perda de seus direitos. 

O movimento também aparece em etnografias de outras subáreas da 

antropologia, que auxiliam a pensar como outras populações encaram a instabilidade. 

Foi assim que o material Guarani passou a fazer sentido, por meio da cosmovisão de 

que os caminhos, os movimentos e as andanças são fundamentais para a construção da 

pessoa, como abordado por Testa (2015). Guardadas as dessemelhanças, os Guaranis 

também veem o mundo por meio da instabilidade e da constante possibilidade de 

aprendizado. Segundo a autora, o corpo Guarani Mbya pode ser compreendido como 

um “lugar passagem”, em que a “pessoa-caminho” precisa direcionar os fluxos da 

circulação de saberes, uma vez que sem a devida moderação, os excessos dessa 

circulação podem se tornar perigosos.  

Essa ênfase nos aprendizados se aproxima ainda do que Yano (2012) afirma 

entre os Caxinauás. Os corpos das pessoas de Pinheiro aprendem a partir da experiência 

e é na experiência com o desconhecido, principalmente diante do mundo e de suas 

inúmeras feições, que esses conhecimentos são vivenciados e encorporados. Apesar dos 

processos de construção de pessoa serem destoantes e pouco semelhante aos sentidos, 

significados e rituais dos Caxinauás, estudados por Yano, os quilombolas de quem sou 

etnógrafa ganham sabedoria à medida que submetem os seus corpos à transformações 

contínuas. Cada aprendizado não pode ser visto apenas como mais um conteúdo que se 

acumula com outros aprendizados ao longo do tempo, mas como uma nova forma de 
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estabelecer relações e conexões com pessoas, lugares, coisas, animais, forças, dentre 

outros. Esses conhecimentos atravessam os corpos continuamente ou, como dizem os 

moradores de Pinheiro, ninguém nasce pronto e é preciso aprender, a vida é vivendo e 

aprendendo. 

Assim, o desafio de escrever sobre essas instabilidades e transformações 

contínuas é o desafio de estabilizar, pela escrita, um universo que se dinamiza dia após 

dia. Como apontado por Herzfeld (2014), existem mecanismos de “literalização” que 

são formas políticas do Estado estabelecer categorias rígidas, cristalizadas. Por meio da 

linguagem, os sentidos podem ser estabilizados e, com isso, manejados como 

instrumentos de poder. A rotina de um etnógrafo requer o cuidado de não replicar algo 

que já é “literalizado”, mas aprender um campo semântico próprio das pessoas de seu 

campo de pesquisa para usar a escrita de maneira menos rígida e mais fluida. 

Inevitavelmente, a escrita irá fixar sentidos, mas ela pode também desestabilizar outros, 

como os já “literalizados”. Portanto, nossa forma de escrita é mais do que uma escolha 

de estilo, é um compromisso político de observação atenta aos instrumentais 

linguísticos.  
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Karina BIONDI 

UMA ÉTICA QUE É DISCIPLINA:  

FORMULAÇÕES CONCEITUAIS A 

PARTIR DO ‘CRIME’ PAULISTA 

Os conceitos de ética e de disciplina, como se sabe, já foram intensa e extensamente trabalhados 

por diversos autores nas Ciências Humanas, no geral, e na Filosofia, em particular. Não cabe, no 

espaço deste artigo, visitá-los um a um, buscar seus pontos de congruência e divergência ou, 

ainda, elaborar uma síntese. Este artigo pretende, diferentemente, apresentar outra formulação 

acerca desses conceitos, uma formulação que vem das ruas e das prisões do Estado de São Paulo 

e que é realizada por meio da prática etnográfica. Afinal, essa é uma das principais 

características da antropologia: conferir primazia às reflexões daqueles sobre os quais se 

escreve.  

Neste sentido, tanto ética quanto disciplina aparecerão, neste texto, realçados em itálico, 

identificando tratar-se de noções mobilizadas pelos correrias entre os quais realizei minha 

pesquisa de campo. Os correrias, também chamados de ladrões ou malandros, são aqueles que 

não só se dedicam a atividades criminosas, mas que são do crime. Em São Paulo, em função de 

sua hegemonia, o Primeiro Comando da Capital (PCC) se tornou sinônimo de crime. Mas crime, 

aqui, não se restringe a atividades que afrontam o Código Penal. Crime, nas prisões e nas 

quebradas de São Paulo, diz respeito a uma forma de condução da existência. E isso está 

diretamente relacionada às noções de ética e disciplina, termos intercambiáveis para eles. 

Assim, este artigo abordará a ética do crime ou a disciplina do PCC como formulações centrais 

na condução das existências dessas pessoas. A exposição será feita por meio de descrições de 

situações vivenciadas em trabalho de campo, intercaladas com as reflexões e conexões que tais 

situações me suscitaram.  

 

* * * 
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Em um dos primeiros dias em que estive na Favela Cadência, Murilo191 perguntou se eu 

gostaria de “dar um rolê pela quebrada”, para conhecê-la. Disse que Lúcio me levaria. Aceitei o 

convite e o acompanhei. Eu já havia andado pelas vielas daquela quebrada, mas esperava 

conhecer algo novo, ter a oportunidade de conversar melhor com Lúcio e, quem sabe, conhecer 

outros correrias. Com efeito, naquela breve caminhada presenciei três circunstâncias bastante 

distintas em que a noção de disciplina (ou de ética, já que para os ladrões são termos 

intercambiáveis) foi acionada.  

 

A primazia das ideias 

 

A primeira circunstância ocorreu quando Lúcio contava histórias sobre como era a quebrada 

“na época dos malandrões”.192 Em determinado momento da nossa caminhada pelas vielas, 

encontramos Dona Nívea, que me foi apresentada como uma das primeiras moradoras do local. 

Estimulada por Lúcio, ela passou a participar da conversa e relatou que, ‘naquela época, não 

podia nem olhar pros ladrões que tomavam conta da favela’. Disse que qualquer reclamação 

tendia a desencadear atos violentos, que qualquer queixa poderia resultar em retaliações, 

inclusive com a expulsão do morador de seu barraco. Ela, então, ilustrou o que dizia com o caso 

de seu vizinho, que fora expulso por um desses malandrões, mas readquiriu o direito ao seu 

barraco quando o PCC chegou na quebrada. Nesse momento, Lúcio se afastou para conversar 

com outro rapaz que passava por ali e Dona Nívea continuou: 

 

Hoje em dia os meninos têm o maior respeito com nós, moradores. Às 

vezes, por exemplo, eles abusam do volume do som. Daí eu já chego 

neles e eles me tratam na maior humildade, pedem desculpas e 

abaixam o som. Eles têm educação, a disciplina deles, né? 

Dependendo do caso, falo com o Murilo, que sempre resolve meus 

problemas. Que nem na época que a polícia tava vindo direto aqui na 

favela e eu pedi pra eles não ficarem mais aqui do lado. É que eu não 

                                                           

191 A fim de preservar a identidade dos colaboradores da pesquisa, todos os nomes de 

pessoas e de quebradas (bairros) mencionados neste artigo são fictícios. 

192Os malandrões, típicos de épocas anteriores ao PCC, são figuras que se opõem aos 

malandros. 
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quero envolvimento com esses negócios de crime, sabe? Então eles 

respeitam. Me respeitaram e nunca mais se juntaram pra conversar 

aqui do lado. E eles me ajudam bastante também. Essa laje que eu bati 

na minha casa, foi eles que pagaram. São muito bonzinhos, 

respeitosos. Não tenho do que reclamar[193]. 
 

Lúcio voltou e nos despedimos de Dona Nívea. Ele comentou: 

 

Viu só? Naquele tempo a situação era outra, não tinha disciplina. Era 

tudo na faca, na bala. Cobravam água, luz, tudo dos moradores. E ai 

de quem reclamar! Não tinha respeito. Qualquer fita já chegavam 

intimidando, dando tapa na cara, mostrando arma. Hoje ninguém mais 

anda armado, a não ser quando precisa, mas é raro. Porque tudo hoje 

se resolve na ideia. E o morador fica mais tranquilo também, porque 

ele sabe que nóis tem uma ética e não vai expulsar ele do barraco sem 

mais nem menos. Porque nóis age pelo certo. 

 

Percebi que, embora ele estivesse conversando com o rapaz a cerca de dois metros de Dona Nívea e de 

mim, Lúcio estava atento à nossa conversa. Aproveitei para perguntar sobre como o PCC entrou na 

quebrada, ao que ele respondeu: “Naquela época a situação era outra. Tinha os malandrão 

que explorava a população, que humilhava. Com eles, não tinha ideia, foi na guerra 

mesmo. Uma pá de nego morreu naquela época. O bagulho foi doido, mas o certo 

prevaleceu”. 

Nessa primeira circunstância em que me deparei com o acionamento da noção de ética, Lúcio 

distinguiu três situações diferentes na quebrada, que se sucederam uma à outra. A primeira 

dizia respeito à ‘época dos malandrões’, em que não havia disciplina. Assim os ladrões que 

decidiram somar com o Comando e lutar pela expansão do PCC viram a situação. 

Inevitavelmente, os ladrões expulsos ou mortos viriam essa situação de outra forma. Trata-se, 

afinal, de outro ponto de vista, como Marques e eu apontamos em outra ocasião (Biondi e 

Marques, 2010). Mas, segundo avaliação dos que “corriam com o PCC”, ali não havia 

disciplina e o certo deveria prevalecer mesmo se fosse necessário travar uma guerra. Nessa 

segunda situação, relativa à “época das guerras”, andar armado, fazer emboscadas e matar os 

                                                           

193As falas citadas foram adequadas às normas do português escrito, com exceção 

daquelas cuja adequação violaria a estética e as ênfases pretendidas pelos locutores e, 

assim, descaracterizaria seu modo de expressão. É importante destacar que essas 

subversões linguísticas adotadas por meus interlocutores não denotam desconhecimento 

da norma culta, mas preferências estéticas. 
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inimigos era o certo. Afinal, aquela era uma situação em que havia uma oposição à disciplina 

do Comando, em que o certo era evitar a qualquer custo a circulação de ideias divergentes aos 

ideais do PCC. A terceira situação exposta por Lúcio diz respeito aos tempos atuais, de 

hegemonia do Comando, em que só circulavam ideias condizentes com sua disciplina. Nessa 

situação, mais do que um objetivo, o certo se tornou um método presidido por uma ética que, 

respondendo sempre aos ideais do PCC, prioriza as ideias.  

O termo ideia está presente de diversas formas na malandragem. Nenhuma delas tem relação 

com as concepções filosóficas do termo, seja no sentido de lógica, de razão, de pensamento, de 

objeto de pensamento, de projeto, de opiniões ou de teorias (Lalande, 1999). Está longe, 

igualmente, da tradição de pensamento que, embora enraizada no platonismo e no aristotelismo, 

extravasou há séculos a filosofia.  Isso porque, em primeiro lugar, as ideias, na malandragem, 

não compõem um plano próprio e nem estão em um plano do sensível; elas sequer estão ligadas 

diretamente ao pensamento, formulação ou invenção. Nunca se diz, na malandragem, “eu tive 

uma ideia” ou “estava pensando em uma ideia”. Em segundo lugar, é somente quando as ideias 

se tornam manifestas que passam a ganhar existência na malandragem. É quando passam a se 

acoplar a outros elementos e se tornam movimentos, chegando a ser confundidas com eles. Em 

outras palavras, elas só existem quando em fluxo pelo mundo, quando compartilhadas, 

desvinculadas de autorias de criação. Nesse ponto, inicialmente as ideias estariam relacionadas 

a relações interpessoais: “vou chegar naquele maluco e dar logo uma ideia”, “então eu lancei a 

ideia”, “chegou uma ideia”, “vai ser dada a ideia”. Por fim, em terceiro lugar, uma vez lançada, 

ela passa a ser, ao mesmo tempo, um centro de convergência de forças que disputam seu rumo e 

a fonte que oferece direção e confere atributos a essas forças. Aqui, as ideias assumem uma 

existência própria: sem deixar de ser resultado das forças que incidem sobre elas, são também 

capazes de constranger essas forças. Elas não mais dizem respeito exclusivamente a pessoas ou 

a relações interpessoais, mas se alastram, repercutem, se fortalecem, são colocadas no gelo, são 

enterradas ou, então, se consolidam como uma orientação com validade geral e amplo alcance 

na malandragem. 

Etnograficamente, é possível notar os esforços dos malandros em lançar ideias que lhe sejam 

apropriadas, tentar fazê-las repercutir e fortalecer, mas vemos também as operações realizadas 

com a intenção de colocar uma ideia no gelo ou fazê-la morrer. Isso porque a dinâmica das 

ideias está na base forma como esses malandros conduzem suas existências. Ela é, também, a 

base sobre a qual repousa o PCC, ele próprio uma ideia de amplo alcance e validade geral. 
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Naquela breve caminhada com Lúcio, como mencionei acima, vi que na situação atual, de 

hegemonia do PCC, o certo se tornou um método presidido por uma ética que prioriza as ideias. 

Isso me fez enxergar como essa primazia foi definitiva para que ‘uma chance de vida’ fosse 

dada a um morador de outra quebrada, o Parque Harmonia, ainda em uma circunstância de 

expansão do PCC. Ao caminhar com Rubens pela quebrada, passamos em frente a um bar e ele 

cumprimentou, de longe, um dos homens que estavam sentados à mesa tomando cerveja. A 

respeito de outro homem que estava no bar, Rubens comentou: 

 

- Esse aí teve que largar o crime pra ficar aqui na quebrada. 

- Ele colava com os coisa? – perguntei. 

- É, ele somava com eles – Rubens confirmou. 

- Então nem todos foram expulsos ou morreram... – comentei. 

- O Comando dá oportunidade, doutora. Se o cara não matou ninguém, 

se não fez nada grave, o cara vai ter uma oportunidade. Mas pra ficar, 

ele teve que largar o crime e virar trabalhador. E tá sempre sendo 

observado, porque tem que andar na disciplina. 

- Na disciplina do Comando, mesmo não sendo mais do crime? – 

perguntei. 

- É... Todo mundo aqui anda na disciplina. Mas ele a gente fica mais 

de olho, porque sempre tem o receio dele ainda querer seguir a 

disciplina de antes – respondeu Rubens. 

 

Com isso, Rubens mostrava que, se anteriormente aquele homem fazia oposição à disciplina do 

PCC, hoje, para permanecer na quebrada, precisou “largar o crime” e, adicionalmente, “andar 

na disciplina”. Sua fala explicitou também algo que já era bastante claro para mim: a ética do 

Comando é vivida por todos os moradores da quebrada, não só por quem “é do crime”. Para 

alguns, como o antigo opositor ao Comando, ela aparece como algo que deva ser vivida. Para 

outros, contudo, a adesão a ela não aparece como obrigação. Pelo contrário, esses mesmos 

moradores cobram os irmãos (integrantes do PCC) quando avaliam que eles estão fugindo à 

disciplina:  

 

tem uma família aqui do lado que tá passando necessidade. O que os 

irmãos de qualquer outra quebrada fariam? Pelo menos 

compareceriam com uma cesta básica. Alguma ajuda, né? Mas os 

daqui tão totalmente sem ética. Eles não tão nem aí pra população. 

Resultado: nós aqui fizemos uma vaquinha pra comprar uma cesta 

básica. Mas não vai ficar assim. Porque é eles que deveriam dar essa 

atenção. Já falei pra eles. Senão a quebrada vai ficar malvista. Vão 

achar que aqui não tem disciplina. 
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Mais uma expressão utilizada por Rubens chamou minha atenção. Refiro-me à “disciplina de 

antes”. Isso, à primeira vista, contradizia a afirmação de Lúcio, “naquele tempo, não tinha 

disciplina”. Perguntei, então, a outro malandro se há (ou havia) algo a que os “ladrões das 

antigas” (de épocas anteriores ao PCC) ou os coisa dão (ou davam) o nome de disciplina (ou 

ética). Ele respondeu: “Olha só... Eles já tinham um proceder, mas era uma outra disciplina”. De 

fato, o proceder entre os que se opõem ao PCC ou entre os “ladrões das antigas” já foi abordado 

por Marques (2014). Entretanto, esses ladrões não fazem parte do escopo de minha pesquisa. 

Isso me leva a reformular minha dúvida: o que leva os malandros a atribuírem uma disciplina à 

oposição ao PCC ou ao que havia antes da disciplina do Comando?  

Essa reformulação me fez lembrar de outro momento de meu trabalho de campo. Assistia a um 

noticiário na companhia de um irmão e a matéria em pauta enfatizava a seguinte declaração do 

governador do Estado de São Paulo: “quem não reagiu, está vivo”. Ele fazia referência ao 

assassinato, cometido por policiais paulistas, de nove suspeitos de participarem de um 

debate.194 Diante da frase do governador, o irmão comentou: “Pronto, o governador deu o 

aval. Agora é que a polícia sai matando mesmo! Por que... O que ele falou? A polícia matou 

nove e ele falou que é isso mesmo. Agora segura a matança... Você vai ver, doutora”. Mesmo 

sabendo que a segurança pública do Estado de São Paulo opera em outras bases que não a do 

aval (e, consequentemente, das ideias, uma vez que o aval é também uma ideia), o irmão fez 

uma leitura da fala do governador de acordo com o seu modo de produção de conhecimento. 

Com isso, ele elaborou uma situação sobre a qual lançou considerações e previsões de 

movimentos futuros, de consequências das palavras do governador.  

Isso me fez enxergar outras ocasiões nas quais os ladrões fazem operações analíticas baseadas 

em seu modo de produção de conhecimento, de assuntos não estritamente (ou não 

originalmente) ligados ao crime. Isso vale para o que o irmão Rubens chamou de “disciplina de 

antes”. Vale também para a fala de Lúcio. Embora tenha afirmado não haver disciplina naquela 

época, sua análise se baseou nas situações que ele elaborou: “a situação era outra”. As falas de 

ambos, contudo, destacam a existência de uma disciplina própria ao Comando, inexistente (ao 

menos dessa maneira) em uma época anterior, que prioriza as ideias. 

 

A condução das situações 

                                                           

194 A mídia impressa também noticiou amplamente o ocorrido. Ver, por exemplo, 

Rodrigues (2012). 
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Ainda hoje, entretanto, há regiões nas quais os malandros dizem não haver disciplina. Isso me 

foi mostrado na segunda circunstância em que a noção de ética foi acionada durante a 

caminhada que realizava na Favela Cadência em companhia de Lúcio. Depois de nos 

despedirmos de Dona Nívea e comentar a “época dos malandrões”, Lúcio perguntou se eu 

queria conhecer a cracolândia de lá. Aceitei. Entramos em algumas vielas, passamos por outra 

biqueira e, quando as casas deram lugar a uma região de matagal, ele anunciou que chegávamos 

ao nosso destino. Estávamos na periferia da favela. Entramos na pequena mata por uma trilha. 

Senti forte cheiro de detritos e esgoto e avistei restos de panos e lixo jogados no chão. Subimos 

um pequeno morro, em direção a algumas pessoas que estavam lá, a quem Lúcio 

cumprimentou: “Boa tarde! Tô trazendo ela pra conhecer aqui, que ela tá escrevendo um livro 

sobre a comunidade”. Uma mulher, que preparava um cachimbo, fez uma careta para mim. Foi 

a única que reagiu à nossa presença. As outras pessoas não esboçaram nenhuma reação, 

pareciam nos ignorar completamente. Elas sequer voltaram seus olhares a nós. Algumas delas 

dormiam no mato, outras fumavam seus cachimbos e outras, ainda, permaneciam imóveis, com 

seus olhares fixos no vazio. Havia, ali, um rapaz muito bem vestido (de calça e camisa sociais, 

bem limpas), mas todos os outros vestiam roupas muito desgastadas e sujas. 

A forma como fomos recebidos parecia menos uma expressão de apatia do que uma 

manifestação de que nossa presença gerava um desconforto para os que ali estavam. Decidimos 

voltar à favela. Lúcio parecia contente por ter me levado lá: 

 

- Aposto que você nunca esteve num lugar assim, né? 

- Nunca estive mesmo... É triste, né? 

- Ninguém vem aqui. Até os irmãos, quando têm que vir, vêm 

armados. É que aqui não tem disciplina. Não se sabe o que eles podem 

fazer. Aqui não é a mesma ética da quebrada – disse Lúcio. 

- E na quebrada não se fuma crack, né? – perguntei. 

- Não! Eles só colam lá pra comprar e vêm usar aqui – respondeu. 
 

Chegamos novamente à biqueira, que percebi estar estrategicamente localizada logo na entrada 

da favela. Dois homens que deixavam a mata quando chegamos estavam ali comprando crack. 

Lúcio confirmou minha suspeita: a localização da biqueira era uma forma de evitar o trânsito 

dos noias (neste caso, usuários de crack) pela quebrada. “É que eles não têm disciplina”, 

explicou. Mais uma vez, me deparei com duas afirmações aparentemente contraditórias, dessa 

vez provenientes de um só malandro: “Aqui não é a mesma ética da quebrada” e “eles não têm 
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disciplina”. Mas, como no caso dos malandrões, as falas de Lúcio evidenciavam uma ética 

própria ao PCC que não alcança os noias.  

Isso não quer dizer, contudo, que os noias não conhecem a disciplina do Comando. A esse 

respeito, a fala de um interlocutor de Rui (2014) é exemplar: 

 

Parecia conhecer quem, segundo ele, “corre com o crime”, mas 

insistia em se afastar, discursivamente, de tais pessoas: “eu até 

respeito os irmãos, peguei cadeia, conheço muitos, conheço as ética, 

mas não é a minha não. Sou mais livre, meio bicho solto”. (: 292). 
 

Resistir à ética do Comando não é necessariamente confrontá-la. Não há confronto possível ou 

desejado entre os noias e os que “correm com o Comando” porque não há sequer a pretensão de 

incluí-los, nem a de aniquilá-los. Diferentemente, eles são mantidos à distância, mas a uma 

distância que os permita tanto chegar à entrada da favela para comprar crack, quanto circular e 

até residir na quebrada, desde que o consumo da pedra não ocorra ali. Ou ao menos aos olhos 

da população, como no Parque Harmonia, onde o irmão Rubens cedeu um barraco seu aos 

noias. Além disso, os interlocutores de Rui (2014), a quem a malandragem qualifica como noia, 

colocam esse termo como uma situação, uma “situação-noia”. Assim, a relação dos noias com a 

disciplina do Comando nada tem a ver com a dos malandrões. Não há, nesse caso, uma disputa 

que possa levar à guerra. Isso porque não há noias a serem vencidos, mas uma “situação de 

noia”, com a qual cabe a cada usuário lidar.  

Embora ao consumo de pedra os malandros atribuam sua forma mais 

extremada, existem variadas maneiras de se tornar noia: por meio do consumo de crack, 

de cocaína, de bebidas alcoólicas. A questão pertinente à disciplina não é a substância 

ou a opção pelo seu consumo, mas o controle de si na interação do usuário com a 

substância e, subsequentemente, a interferência dos efeitos do consumo nas situações 

vividas por ele. Não se vê problemas, por exemplo, no alto consumo de cocaína. São 

muitos os relatos em que os malandros se gabam pela quantidade que foram capazes de 

consumir e, ainda assim, manterem-se na disciplina. Nessas ocasiões, eles ostentam, por 

um lado, a fartura do consumo e, por outro, sua capacidade de se manterem no controle 

de suas situações. Neste sentido, os malandros ponderam que o problema não é o uso e 

nem a fartura, a questão está em “saber usar”. Como argumentou um ladrão, “ninguém 

colocou uma arma na cabeça do cara e obrigou ele a comprar, a usar droga. Ele foi 
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porque ele quis. O problema é que tem que saber usar, senão fica desgovernado... Daí 

fica sem disciplina”. 

Assim, quando o consumidor perde o controle sobre si, ele deixa de ser responsável pelos seus 

próprios atos, perde sua dignidade, sua hombridade, seu proceder, ele deixa de ter disciplina e, 

nesse momento, se torna um noia. Como argumentou um ladrão,  

 

Quando a droga frita o cérebro do cara, ele já não tem mais 

discernimento do que tá certo. Eles roubam até a mãe... Não dá pra 

falar que ele vai correr pelo certo porque, pra ele, em primeiro lugar 

vem a droga... É pela pedra que ele corre... E ele vai fazer qualquer 

fita pela pedra.  
 

Os “trecheiros” e “pardais” etnografados por Martinez (2011)195 também apontam o 

descontrole como o grande problema relacionado ao consumo de álcool (2011, p. 104) e de 

crack (2011, p. 111). Tanto para eles quanto para os correrias, o uso de drogas não é avaliado 

em termos de certo e errado, de permitido e proibido. Entretanto, se para os primeiros o prejuízo 

principal do descontrole está relacionado à falta de cuidado de si (Martinez, 2011, p. 112), para 

os malandros ele se expressa na incapacidade de os usuários de drogas “andarem na disciplina”, 

ao impedir que eles corram pelo certo. Nesses termos, se por um lado a disciplina do Comando 

não impõe restrições quanto ao consumo de entorpecentes, por outro, os efeitos desse consumo 

podem afastar os usuários da disciplina. 

Se a primeira circunstância sob a qual me deparei com a questão da ética do Comando durante 

minha caminhada revelou como a disciplina está associada à primazia das ideias, a segunda 

circunstância fez aparecer a importância de se conduzir apropriadamente as situações. Se falta 

disciplina aos noias, é porque o descontrole impede que eles elaborem, avaliem e conduzam as 

situações com discernimento e contribuam ativamente na dinâmica das ideias. 

 

Controle de si 

 

                                                           

195 Ao evitar classificar seus interlocutores como “moradores de rua” (nominação na 

qual eles próprios não se reconheceriam), Martinez traz para o centro de sua pesquisa as 

“trajetórias de rua” (2011, 32).  
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Retorno, agora, ao meu passeio pela quebrada para apresentar a terceira ocasião em que a ética 

foi mencionada. Depois de conversar com alguns correrias que estavam na biqueira, Lúcio e eu 

entramos em outra viela. Ele me conduziu a um lugar da favela onde os barracos ainda eram 

feitos de madeira.196 

 

- Você nunca tinha vindo pra cá, né? – perguntou Lúcio. 

- Teve um dia que eu vim, com o Giovani, que trabalha lá no Centro Espírita 

– respondi. 

- Ah! Deus está do meu lado e eu estou com ele! – exclamou Lúcio, fazendo 

o sinal da cruz. 

- Mas lá não é umbanda...  

 

Avaliei que sua reação advinha de uma concepção corrente entre os correrias de lá, que viam o 

centro espírita como um terreiro. Certa vez, um deles me perguntou se “rola uns tambores lá” e 

eu o levei para conhecer o centro (que já está na região há décadas). Depois disso, nunca mais 

esse correria tocou no assunto, mas minha impressão era de que eles não faziam muita distinção 

entre kardecismo, umbanda, candomblé, mas nutriam especial rejeição às religiões afro-

brasileiras. Por isso, tentei desfazer o mal-entendido, mas fui interrompida por Lúcio, que 

confirmou minhas suspeitas ao fazer novamente o sinal da cruz com as mãos, enquanto dizia: 

 

- Cada um, cada um, mas Deus está comigo e eu com ele! Tô fora 

dessas fitas de macumba! 

- Lá não é fita de macumba, não. Aliás, hoje em dia não se vê muito 

essas coisas de macumba, né? – perguntei, apropriando-me da 

expressão a que ele se referia às religiões afro de modo a fazer 

prosseguir a conversa. 

- Ah, tem... Os irmão tudo têm o corpo fechado. 

- É verdade? 

- É... Tudo os irmão – confirmou Lúcio. 
 

“Fechar o corpo” é um procedimento realizado no candomblé com a intenção de protegê-lo 

(Sansi, 2009). A informação de que os irmãos recorriam a essa prática parecia ir de encontro à 

rejeição que pareciam ter com relação às religiões afro-brasileiras. Isso me fez lembrar de uma 

conversa que tive com Maria e Eugênio, quando ela me contou que um dos irmãos da quebrada 

estava “fora do ar” porque tinha “feito a cabeça” e estava “de resguardo”. “Fazer a cabeça” é, 

                                                           

196 Se na década de 1980 os barracos eram caracteristicamente de madeira, atualmente 

as construções de alvenaria são predominantes. 
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segundo Goldman (2009), um complexo ritual de iniciação no candomblé no qual as divindades 

são “feitas ao mesmo tempo em que são feitas as pessoas dos próprios iniciados, aqueles que 

deverão ser possuídos pelas divindades por ocasião de cerimônias específicas” (2009, p. 119). 

Embora também seja chamado de “fazer o santo”, não diz respeito exatamente à produção de 

uma divindade, pois elas, “como as pessoas, já existem antes de serem feitas – ainda que, claro, 

não existam da mesma maneira” (2009, p. 120). Neste sentido, “fazer a cabeça” consiste em 

“compor, com os orixás, um santo e uma outra pessoa” (2009, p. 119). Esse ritual requer um 

período de “resguardo”, aquele pelo qual passava o irmão, segundo Maria. “Ele tem que tomar 

muito cuidado pra nem trombar com a polícia, porque é muita negatividade, estraga toda a 

feitura” – disse Maria. Afirmei que achava estranho não ver mais religiões afro manifestadas 

dentro das cadeias e Eugênio, que havia saído da prisão há poucos dias, comentou: “Na cadeia 

não pode. Eles falam que não é lugar pra isso. Já vi nego apanhar até o santo subir de novo!”. 

Na ocasião, comentamos o quanto isso parecia incoerente e assumimos nossa incapacidade de 

entender como alguém iniciado no candomblé seria capaz de impedir as manifestações dessa 

religiosidade, quando na cadeia.  

Minha conversa com Lúcio reforçou o que eu via ainda como uma incoerência, ainda mais ao 

confrontar sua declaração (“os irmão tudo têm o corpo fechado”) com as práticas religiosas de 

outros irmãos que conheci, frequentadores assíduos de cultos em igrejas evangélicas.197 Como 

Velho (1997) alerta a respeito da pentecostalização, o fundamentalismo “está mais nos olhos, 

ouvidos e interpretação linear — ingênua e acusadora ao mesmo tempo — dos próprios 

observadores, crentes em uma realidade literal anterior às narrativas” (1997, p. 142). O autor vê 

no neopentecostalismo movimentos de dissolução de dualismos e essencialismos em uma 

constante disputa de posições. Essa abordagem, com atenção ao “terreno das contingências” 

(1997, p. 142), ajuda a enxergar de outra maneira, que não a da contradição, os irmãos com o 

“corpo fechado” frequentando igrejas opositoras declaradas de práticas religiosas afro-

brasileiras.198 Mesmo assim, para tentar entender melhor como essas práticas conviviam, 

argumentei: 

 

                                                           

197 O caso notável de um irmão do PCC que também é “irmão da igreja” é trabalhado 

por Marques (2013). Algumas reflexões incipientes sobre o tema foram apresentadas em 

Biondi (2008; 2012) e foram levadas adiante por Galdeano (2014). 

198 Sobre essa oposição, ver Almeida (2009). 
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- Mas me disseram que se baixar o santo na cadeia os caras descem a 

madeira.  

- Ah, é que o santo não baixa mais hoje em dia. Eles fecham o corpo, 

mas não tem mais esse negócio de baixar santo – explicou Lúcio. 

- Mas isso não é da religião? – indaguei. 

- Não, hoje tem uma ética. Não pode deixar o santo ficar baixando na 

hora que quer. 
 

A ética aparece, nessa conversa, como algo que, embora por si não imponha restrições com 

relação às preferências religiosas, coloca o malandro no controle de suas manifestações. Ele 

deve ser mais forte do que o santo e, assim, decidir quando ele pode se manifestar e quando essa 

manifestação é inapropriada. Em suma, o malandro não pode ficar à mercê do santo. “O ladrão 

tem que ter postura” – disse um irmão. Essa mesma “postura” faz com que muitos presos 

homossexuais optem por cumprir suas penas em cadeias de oposição. Boldrin (2014), que 

desenvolve pesquisa junto às monas (presos homossexuais) em uma penitenciária paulista, 

menciona que nessas cadeias elas dizem ter mais liberdade para manifestar sua sexualidade.  

O intenso controle de si exigido para a manutenção da postura aparece como tema recorrente 

entre os ladrões, para quem as emoções podem ser prejudiciais quando se pretende “agir na 

disciplina”. É o que procuram expressar quando alertam alguém cujas emoções consideram 

obstruir sua visão e, por conseguinte, prejudicar as resoluções ou procedimentos que almejem o 

certo: “chega devagar, companheiro, senão vai bater o carrinho de pipoca. Controla suas 

emoções!”. Aos irmãos, a quem cabe “dar o exemplo”, adverte-se inclusive que sua família não 

pode ser empecilho para sua dedicação ao Comando (que, como afirmam reiteradamente, “está 

em primeiro lugar”, “acima de tudo”). 

Nesses casos, a disciplina aparece intimamente relacionada com a postura, cuja manutenção 

requer que se evite interferências de fatores considerados estranhos à dinâmica das ideias 

próprias do PCC. Nesse sentido, nada pode se sobrepujar à disciplina. Tanto religião quanto 

opção sexual, emoções e laços afetivos são encarados como ameaças à apropriada condução das 

situações, uma vez que remetam ao que chamariam de outras éticas. Um malandro resumiu a 

questão em poucas palavras: “não pode misturar os assuntos”.  

 

O certo e a ética que é disciplina 
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As três menções que Lúcio fez à disciplina durante nossa caminhada pela favela remeteram-na à 

primazia das ideias, à importância de se conduzir apropriadamente às situações e ao controle de 

si capaz de evitar a interferência de fatores considerados externos ao crime. Todas essas três 

referências apontam para a busca pelo certo. Em primeiro lugar, porque, se a ele se chega por 

meio das ideias, elas próprias indicam o certo. Em segundo lugar, a condução apropriada das 

situações, na mesma medida em que é considerada o certo, é um meio para alcançá-lo. Em 

terceiro lugar, o certo está na disciplina do Comando e não em qualquer outra. 

Com efeito, como procurei descrever, ética e disciplina estão intimamente ligadas ao modo 

como os ladrões conduzem suas existências: suas relações consigo mesmos e com os outros, 

seja no que toca o consumo de entorpecentes, atividades sexuais, uso da violência, ou atividades 

financeiras. Entretanto, muitas vezes a disciplina diz respeito não aos malandros, mas a um 

espaço, um tempo ou a um agrupamento de pessoas: naquele tempo tinha disciplina, ali não tem 

ética, esses caras andam na disciplina. Num ou noutro caso, ela remete sempre ao certo, ao 

mesmo tempo em que opera pela sua sustentação. Em contrapartida, o certo delineia a ética, ao 

mesmo tempo em que é uma forma de exprimi-la. É por isso que, para os ladrões, estar pelo 

certo é o mesmo que estar na disciplina. Contudo, o certo nunca é definido de antemão. Ele é 

sempre perseguido, estabelecido, expresso por meio de ideias e mediante cada situação, cada 

guinada de movimento.  

Desse modo, a ética permeia o certo a ponto de só existir em conjunção com ele, mediante 

amplo controle sobre qualquer fator que desvie, afaste ou desvirtue a busca pelo certo. Embora 

essa noção de disciplina esteja longe de ser irradiada a partir de um centro gerador ou de estar 

nas mãos de um detentor, embora ela percorra as capilaridades não só da malandragem, mas das 

quebradas e, finalmente, embora ela una de uma forma inédita elementos que já podiam ser 

notados antes de seu surgimento (como já mostrou Marques, 2009, 2012 e Feltran, 2013), a 

disciplina do Comando não pode ser confundida com o conceito homônimo trabalhado por 

Foucault (1975). Em primeiro lugar, porque responde a problemas diversos dos que exigiram o 

surgimento das “disciplinas” – e do indivíduo – no século XVIII. Em segundo lugar, porque a 

disciplina do PCC não diz respeito à fabricação de corpos dóceis e úteis, nem ao duplo sistema 

de gratificação e sanção e, tampouco, ao controle de indivíduos por meio de mecanismos de 

exame. Ademais, é importante insistir que ética e disciplina são, para os ladrões, termos 

intercambiáveis e intimamente relacionados com a noção de proceder, cuja associação com o 

conceito de “poder disciplinar” (Foucault, 1975) é, com razão, rechaçada por Marques: 
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a utilização dessa noção para explicar acontecimentos específicos, 

intimamente relacionados ao universo empírico por mim delimitado, 

configuraria aquilo que há de mais anti-foucaultiano. Além disso, 

seria ignorar a própria gênese de sua construção e sua íntima relação 

com acontecimentos regionais específicos; seria conceder-lhe um 

caráter universal, quiçá um estatuto de metáfora holística. Eu até cedia 

em falar sobre uma disciplinarização dos corpos submetidos ao regime 

do “proceder”. Contudo, definia terminantemente: a noção de poder 

disciplinar não parece dar conta das especificidades das relações que 

atravessam o “proceder”. (2014, p. 16) 
 

O argumento de Marques (2009) com relação ao proceder adequa-se perfeitamente às noções de 

disciplina e ética, cuja correspondência com os conceitos homônimos trabalhados por Foucault 

(1975; 1998) só se realizaria em um procedimento anti-foucauldiano. Ademais, a 

intercambialidade entre ética e disciplina é permitida no âmbito do PCC porque aqueles que o 

compõem obedecem a práticas de conhecimento não submetidas a qualquer tradição acadêmica. 

Para eles, importa ser do crime, pois isso consiste na expressão de sua adesão à ética do 

Comando, uma ética que também é disciplina. 
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Thais MOVANELLIANT199 

Narrativas Mẽbengôkre-Xikrin: a 

importância do fluxo das águas 

contra o barramento do rio Xingu.  
 

 

Do jeito que está no mapa parece que não existe povo indígena ali. 

Parece que não tem ninguém. Para essas empresas, parece mesmo 

que não tem ninguém. 

 

Trecho de áudio de entrevista de Mukuka Xikrin cedida à equipe do 

Instituto Socioambiental em 21 de março de 2017.  

 

No dia 21 de março de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) realizou na 

cidade de Altamira (PA) uma audiência pública para discutir as situações atuais de 

impactos sobre os modos de vida de povos indígenas e ribeirinhos da região da Volta 

Grande do Xingu resultante do processo de licenciamento e construção do Complexo 

Hidrelétrico de Belo Monte. Além disso, discutiu-se o atraso das ações de mitigação 

pela concessionária Norte Energia, maior acionista do empreendimento. A pedido dos 

povos indígenas e ribeirinhos da região, a audiência pública considerou também como 

pauta os impactos atuais e futuros relacionados ao processo de licenciamento e 

instalação da mineradora canadense Belo Sun na região, cujo projeto propõe a abertura 

da maior mina de ouro a céu aberto no país com estimativa de extração de 600 toneladas 

do minério em doze anos de operação, gerando imensas quantidades de rejeito de 

                                                           

199 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, com a tese 

chamada “Os Xikrin do Bacajá e a Usina Hidrelétrica de Belo Monte: uma crítica 

indígena à política dos brancos”, sob orientação de Clarice Cohn, com financiamento de 

pesquisa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
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material estéril e quimicamente ativo, somando uma área de 346 hectares e 504 milhões 

de toneladas de rochas, sem provisão para sua remoção.200  

Nessa ocasião, Mukuka, guerreiro Mẽbengôkre-Xikrin da Terra Indígena 

Trincheira-Bacajá (TITB), disse ao microfone:  

 

Antigamente nós navegávamos pelo rio Bacajá e pelo rio Xingu. Dois 

anos depois do início das obras de Belo Monte, nós não navegamos 

mais, principalmente na época da seca. Antigamente, nós trazíamos 

nossos peixes pra cidade, trazíamos nossos produtos. Hoje não 

acontece mais isso. Isso porque o rio Xingu está muito baixo. Quando 

o Xingu fica baixo, o rio Bacajá diminui também. Se o rio Xingu 

estivesse cheio, o rio Bacajá também estaria. Isso é o impacto que está 

acontecendo. A Norte Energia fala que não tem impacto e que tudo 

está normal. Nesses dois anos não estamos mais comendo peixe. [...] 

Nossas crianças, nossos velhos e nossas mulheres estão tomando 

banho de lama, bebendo lama, comendo peixe de lama, caça de lama. 

Tudo de ruim está acontecendo agora. E ninguém fez nada até hoje. 

[...] As Terras Indígenas estão sendo invadidas por todos os lados. 

Ninguém faz nada. A Norte Energia não fez nenhum monitoramento 

de nosso rio. Estamos com medo do que está acontecendo com ele. Do 

mesmo jeito que aconteceu com Belo Monte vai acontecer com Belo 

Sun. Nossos parentes mostraram no mapa. Belo Sun vai passar na 

nossa Terra Indígena, bem no meio dela. Eu não sei bem como é tudo 

isso. As leis só valem para os brancos. Para nós, povo indígena e 

população tradicional, leis não valem nada. A gente fala, grita, faz 

manifestação e não acontece nada. Nada. Isso é o que eu queria dizer.   

 

A proposta desse artigo é partir da afirmação de Mukuka acerca da pouca 

efetividade das falas dos povos indígenas em relação aos projetos de desenvolvimento 

voltados ao crescimento econômico nacional. Desse modo, proponho problematizar 

como a escrita etnográfica, enquanto procedimento da prática antropológica, pode ser 

tornada um instrumento político que seja dominado pelas chamadas teorias nativas, cuja 

preocupação seja tanto a realização de um debate interno à disciplina quanto, sobretudo, 

                                                           

200 A gravação da audiência pública está disponível em: 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/audiencia-discute-

condicoes-de-vida-de-atingidos-por-belo-monte-nesta-terca (acesso em 21/04/2017). 

Importante registrar que a mineradora Belo Sun propõe a expansão de suas atividades 

em 120 quilômetros ao longo do rio Xingu, o que irá gerar impacto direto em quatro 

Terras Indígenas: a TI Paquiçamba, dos Juruna, TI Ituna/Itata, dos isolados, a TI Arara 

da Volta Grande, dos Arara, e a TI Trincheira-Bacajá, dos Xikrin. Maiores informações 

sobre o projeto de mineração de Belo Sun podem ser encontradas em: 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/avanca-destruicao-do-

rio-xingu (acesso em 21/04/2017).  
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a evidenciação dessas outras narrativas, costumeiramente negligenciadas em peças 

técnicas documentais que acompanham esses projetos desenvolvimentistas 

(Mantovanelli, 2016).  

Interessa a este artigo dar ênfase à consideração de homens e mulheres 

Mẽbengôkre-Xikrin da TITB de que os brancos de Belo Monte ignoram suas falas e as 

expressões de seus conhecimentos. Em diversos encontros com os membros da empresa 

consorciada, certas composições de falas eram repetidamente verbalizadas pelos 

guerreiros indígenas para os membros da empresa: “Vocês precisam aprender, entender 

as coisas, ouvir os homens e as mulheres Mẽbêngôkre” ou “Vocês precisam entender 

que nosso conhecimento e nossa cultura não é uma coisa fraca. Nós é quem sabemos o 

que vai acontecer com o nosso rio, vocês não sabem e precisam ouvir nosso 

conhecimento”.  

A questão que irá percorrer meus argumentos, inspirada no trabalho de Strathern 

(2014a, 2014b), é como tornar as pesquisas etnográficas em experimentações narrativas 

que criem descrições assim como os homens e as mulheres Mẽbengôkre-Xikrin da Terra 

Indígena Trincheira-Bacajá criam um adorno cerimonial, utilizando-as tal como esses 

guerreiros utilizam suas bordunas201 nas reuniões com membros da empresa 

concessionária Norte Energia. 

Para cumprimento de sua proposta, o artigo será dividido em três partes: a 

primeira irá tratar da relação entre o povo Mẽbengôkre-Xikrin da TITB e os impactos de 

Belo Monte; a segunda irá se voltar para a importância do fluxo das águas tematizadas 

em narrativas míticas ou fala dos velhos ou antigos; e a terceira apresentará algumas 

reflexões sobre o problema do barramento e da barragem do rio Xingu relacionando-o 

com a estatização como fim da vida.   

 

Era dos impactos: o povo Mẽbengôkre-Xikrin da Terra indígena 

Trincheira-Bacajá e a usina Hidrelétrica de Belo Monte 

 

                                                           

201 As bordunas são armas bastante utilizadas e apreciadas pelos povos indígenas 

Mẽbengôkre (Kayapó e Xikrin). Elas são confeccionadas por homens guerreiros, que 

tenham muitos filhos, filhas, netos e netas, e podem ser feitas de vários tipos de 

madeira. Essas armas podem ser utilizadas como armas de caça e de guerra. 

Atualmente, os homens guerreiros Mẽbengôkre-Xikrin da TITB, quando entoam suas 

falas em reuniões com representantes da burocracia política estatal e empresarial, 

costumam empunhar suas bordunas, gesticulando-as conforme suas entonações de voz, 

marcando o que Lea (2012) chama de “estilo guerreiro”.  
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Figura 01: Homens guerreiros Mẽbengôkre-Xikrin com suas bordunas na chegada para reunião com 

Norte Energia no centro de convenções da empresa na cidade de Altamira. Acervo: Arquivo pessoal da 

autora.  

 

O povo indígena Mẽbengôkre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá vive 

na região da Amazônia paraense, nas margens do rio Bacajá, tributário direito do rio 

Xingu, alvo do barramento de Belo Monte. Antes do estabelecimento do contato oficial, 

ocorrido em meados dos anos 1970 e consolidado em 1996 com a demarcação da Terra 

Indígena, homens e mulheres Mẽbengôkre-Xikrin viviam deslocando-se na região e 

travavam guerras com outros povos como os Assurini, os Parakanã e os Araweté (Cohn 

2005, Fisher 2000). Nessa época, realizavam também expedições de guerra contra 

grupos de kubẽ [brancos (não-indígenas)], que passaram a ocupar mais regularmente a 

região em busca de recursos naturais como madeira, seringa, peles de onças e ouro. 

Diferentemente das guerras com os povos indígenas, quando em geral capturavam-se 

mulheres e crianças para serem criadas e tornadas pessoas Mẽbengôkre, as expedições 

de guerra contra os grupos regionais não indígenas eram geralmente estimuladas pela 

aquisição das coisas que esses grupos portavam como facões, machados, espingardas, 

panelas, enxadas, fumo.202 

                                                           

202 Segundo Cohn (2011), as plantas cultivadas nas roças desses grupos regionais 

tornaram-se um grande interesse das mulheres Mẽbengôkre-Xikrin que incrementavam 

suas roças com essas espécies apropriadas, do mesmo modo como ocorria com a 
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Os Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá, os Xikrin do Cateté e diversos 

grupos Kayapó autodenominam-se Mẽbêngôkre. Apesar da explicação sobre o 

significado do etnônimo ser controversa entre os pesquisadores desses grupos, 

mantenho aqui, no que se refere aos Xikrin do Bacajá e para fortalecimento de minha 

coreografia argumentativa, a tradução oferecida por Vidal (1977) como “povo que saiu 

do buraco d’água” [mẽ: coletivizador, nós; ngô: água; kre: buraco]. Associar os Xikrin a 

essa tradução do etnônimo permite que o aspecto criativo e criador dos fluxos das 

águas, tematizado em várias narrativas [iarem tum], seja evidenciado logo de início. 

Além disso, considerar os Xikrin como povo que saiu do buraco d’água permite que 

uma poderosa imagem se desenhe levando em conta que atualmente eles vivem um 

processo de barramento das águas do rio Xingu. Essa imagem, portanto, produz uma 

analogia poderosa em relação aos impactos vividos pelos Xikrin decorrentes do 

processo de licenciamento e construção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte.  Isso 

porque, como espero mostrar, os fluxos e as circulações (sejam de coisas, capacidades, 

nomes, águas) movimentam o modo de existência Mẽbengôkre; ao passo que o 

barramento, o trancamento, a estatização levam ao fim do movimento, ao fim das 

capacidades inventivas e agentivas, ao fim da vida. 203 

Atualmente o povo Mẽbengôkre-Xikrin vive o que eu chamo de “a era dos 

impactos”, expressão cunhada pela influência tanto do uso corrente da palavra impacto 

entre homens e mulheres da TITB, durante minhas pesquisas de campo, quanto pela 

discussão político-filosófica-epistemológica acerca da irrupção do Antropoceno, e da 

intrusão de Gaia, como uma nova era geológica decorrente da capacidade humana de 

alteração radical das condições de existência de vida na Terra, principalmente após a 

Revolução Industrial.  

Os debates sobre a inauguração da era do Antropoceno e da intrusão de Gaia têm 

sido realizados por muitos pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas. Esses 

debates têm promovido importantes reverberações teórico-metodológicas nas ciências 

humanas enquanto um ponto de partida para reflexões críticas acerca dos efeitos do 

sistema capitalista, da proliferação de projetos desenvolvimentistas em nome da 

necessidade do crescimento econômico nacional ou mundial, da constituição da ciência 

enquanto uma disciplina para justificativa de ações políticas estatais e empresariais, do 

                                                                                                                                                                          

apropriação dos itens cultivados nas roças dos povos indígenas com quem guerreavam. 

Deixo de fora de minha argumentação a questão da roça e da apropriação de seus itens 

cultivados para voltar-me mais especificamente ao interesse Mẽbengôkre-Xikrin pelas 

coisas dos brancos e suas mercadorias. Essa opção relaciona-se com o movimento 

argumentativo pretendido no artigo.   

203 A associação acerca da apreciação negativa de homens e mulheres Mẽbengôkre-

Xikrin à política dos brancos e sua ineficácia promovida pela vinculação de três de seus 

artefatos – reunião, documento e projeto – pode ser encontrada em Mantovanelli (2017).  
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silenciamento das vozes que destoam dos projetos para o desenvolvimento econômico 

capitalista, entre outros.  

Pesquisadores e pesquisadoras como Tsing (2007, 2015), Haraway (2015, 2016), 

Stengers (2002, 2015), Latour (2004, 2014), Viveiros de Castro (2012, 2015), 

Danowiski (2014) têm defendido a relevância do conceito Antropoceno e Gaia como 

uma necessária chamada de atenção acerca dos efeitos perversos decorrentes da 

separação natureza e humanidade, que levou ao tratamento da primeira como recurso 

passível de exploração. Neste sentido, a irrupção da era do Antropoceno e a intrusão de 

Gaia permitem, segundo Stengers (2015), uma chamada de atenção para a proliferação 

de “outras narrativas” que anunciam modos de resistência e reafirmam a capacidade de 

agir e pensar conjuntamente, que contam sobre estratégias para a fuga de ciladas 

impostas, que descrevem experiências práticas de sobrevivência e manutenção da vida, 

que “buscam criar possíveis”.  

Para levar em consideração a reflexão de Mukuka sobre a desconsideração e o 

silenciamento das vozes do povo Mẽbengôkre-Xikrin referente à atual situação de 

impacto, suas teorias hidrológicas que preveem a seca do rio Bacajá com o barramento 

do Xingu e suas previsões assustadoras acerca da incerteza de seu futuro por parte dos 

grupos técnicos empresariais vinculados a Belo Monte, proponho relacionar essas 

teorias de impacto com um conjunto de narrativas míticas ou falas dos antigos [iarem 

tum] que compõem a cosmologia Mẽbengôkre e que tematizam a importância do fluxo 

das águas como proporcionador da continuação da vida e da formação das pessoas. 

Assim, pretende-se refletir etnograficamente sobre o problema do barramento e da 

imposição do fim do fluxo das águas e sua relação às características do egoísmo e da 

sovinice que marcam a política dos brancos de Belo Monte.  

Essa proposta é consoante com as constantes reivindicações Mẽbengôkre-Xikrin 

para que suas falas sejam ouvidas e seus conhecimentos, sua cultura e seus modos de 

existência sejam respeitados e considerados pelos brancos vinculados com a construção 

do empreendimento hidrelétrico. Ao longo de minhas pesquisas de doutorado, percebi a 

realização de um movimento que tinha como procedimento certos modos de mostrar 

kukràdjà ou cultura Mẽbengôkre para os brancos de Belo Monte. Esse movimento 

estava relacionado com a indignação das pessoas Mẽbengôkre-Xikrin em relação a 

esses brancos de Belo Monte que, sumariamente, desconsideravam os seus modos de 

existência.  

 

Fluxos das águas: modo de existência Mẽbengôkre 

 

As narrativas míticas ou falas dos velhos e antigos [iarem tum] são importantes 

expressões do complexo kukràdjà, termo traduzido pelo povo Mẽbengôkre-Xikrin como 
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“cultura”.204 Expressas em situações diversas como nos rituais de iniciação masculina 

e de nominação, nas conversas vespertinas dos homens na casa do guerreiro [ngàb], nos 

diálogos femininos nas cozinhas/quintais das casas, essas narrativas podem ser tomadas 

como formulações da cosmopráxis Mẽbengôkre. Isso quer dizer que tais expressões são 

ao mesmo tempo verbalizações de conhecimentos ontológicos ou regimes de 

pensamento e expressões estéticas que inspiram práticas de cuidado e de 

comportamento específicas que influenciam os modos de existência Mẽbengôkre.  

As falas ou narrativas dos antigos [iarem tum] são consideradas pelos 

Mẽbengôkre-Xikrin como conhecimento das pessoas mais velhas que já possuem 

muitos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos e netas. Essas pessoas são as únicas a 

pronunciarem essas falas, seja em situações de encontros vespertinos ou matinais na 

casa do meio [ngàb] com a presença de muitas pessoas da aldeia ou nas cozinhas das 

casas para um público mais específico.205 

                                                           

204 A terminologia é de difícil tradução, sendo um conceito metassemântico com 

significados diversos, dependo da situação. Essa amplitude de significação pode ser 

percebida também nas diferentes traduções oferecidas por etnógrafos e etnógrafas dos 

povos Mẽbengôkre Xikrin e Kayapó. Para Vidal (1977), kukràdjà representa uma peça 

central da ontologia Xikrin. Cohn (2005) considera o conceito como sendo ao mesmo 

tempo a condição para produção de pessoas e coisas belas e as capacidades ou 

conhecimentos necessários para a ação correta na realização dessas produções. É 

comum, na bibliografia especializada, associar krukràdjà à tradução de conhecimento, 

envolvendo tanto conhecimentos rituais tradicionais, quanto saber pilotar voadeiras 

(Gordon, 2011). Kukràdjà serve também como tradução para cultura, tradição, hábitos, 

práticas, conhecimentos, saberes, modos de vida. Mebêngôkre nho kukràdjà 

(conhecimento dos Mẽbengôkre) é a cultura caracteriza o modo de existência Xikrin e 

Kayapó. Para Turner (1991), associar kukràdjà à denominação de cultura, apesar dos 

problemas semânticos que tal aproximação acarreta, é uma maneira de frisar um 

componente imaterial dos fenômenos, como algo que perdura, demora no tempo, 

formas que permanecem, conhecimentos necessários para recriação de corpos e objetos 

ao modo Mebêngôkre. Segundo Lea (2012) kukràdjà refere-se tanto aos conhecimentos 

gerais, quanto aos conhecimentos específicos para cada classe de idade ou gênero e 

pode ser pensado como partes de uma totalidade material ou imaterial.  

205 Existem muitos tipos de falas entre os Mẽbengôkre-Xikrin: as falas cotidianas que 

são referidas como mẽ kaben [nossa fala]; as falas em seus encontros, referidas como 

aben kaben mari mejx [fala recíproca bem entendida] ou kaben pudjỳ [fala única]; as 

falas das mulheres, referidas como menire ne kaben [fala das mulheres]; as falas ruins 

ou fofocas, referidas como kaben punú [falas ruins]; as falas mentirosas, referidas como 

enire ou kaben kaigo [mentira ou fala à toa]; as falas duras, referidas com kaben tojx 

[fala forte]; e as falas corretas e boas referidas como kaben mejx. Lea (2012) considera o 

choro ritual feminino como a fala formal característica das mulheres composta por 

muitos elementos estilísticos cuja expressão é bastante complexa.  
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Essas enunciações são uma das expressões que os Xikrin costumam referir como 

parte de seus conhecimentos e de sua cultura [mẽbêngôkre nho kukràdjà]. A 

expressividade dessas narrativas depende de um “tipo particular de conhecedor”, nas 

palavras de Coelho de Souza (2014, p. 199). Entre o povo Mebêngôkre-Xikrin os 

conhecedores que são considerados aptos a operarem as verbalizações dessas narrativas 

são os homens velhos com muitos netos, netos, sobrinhos, sobrinhas, filhas e filhos.206 

Isso não significa que as mulheres desconheçam os conteúdos e a formalização estética 

dessas falas; ao contrário, quando um homem velho [mẽbengêt] realiza uma enunciação 

dessas narrativas, é comum que as mulheres acompanhem em sussurros cada um dos 

versos proferidos.  

As verbalizações das narrativas míticas são marcadas por um gênero narrativo 

bastante erudito e caracterizado pelo uso intensivo de metáforas que dificultam os 

processos de tradução. Segundo Franchetto (1989, 2012), as execuções das falas rituais 

estilizadas são reconhecidas por traços poéticos, musicais e por elementos formais como 

a recorrência de paralelismos exigindo do ouvinte um conhecimento amplo da língua 

nativa. O apelo estilístico das narrativas é interpretado por Franchetto (2012) como um 

processo de desindividualização do sujeito do discurso, de modo que essas 

comunicações sejam expressões de conhecimentos e saberes ligados diretamente ao 

universo cosmológico dos espíritos das matas e das águas, agências animais, fenômenos 

meteorológicos e origem da humanidade. Entre o povo Mẽbengôkre-Xikrin, conforme 

análises de Cohn (2005), tais narrativas tematizam também a origem dos povos 

estrangeiros e o aparecimento da sociedade dos brancos, relações de guerra e 

estabelecimento de acordos de paz com essa sociedade e a possibilidade assustadora do 

fim do mundo como o conhecemos.  

Devido à dificuldade de transcrição e tradução das narrativas míticas que, como 

sugere Franchetto (1989, 2012), envolvem procedimentos de prosificação que sejam 

fiéis à forma poética e aos sentidos literais e figurativos dos conteúdos, apresento em 

seguida alguns excertos de narrativas míticas Mẽbengôkre-Xikrin a partir da publicação 

de Vidal (1977). A escolha do registro das narrativas realizado por Vidal (1977) refere-

se ao fato de ser um dos primeiros esforços de compilação do conjunto mítico como 

parte de uma ontologia específica do povo Mẽbengôkre-Xikrin. 

Os trechos das narrativas em questão são significativos por tratarem da 

importância das águas e seus fluxos para a produção Mẽbengôkre de humanidade e 

cultura. A valorização dos fluxos de águas informam a cosmopráxis Mẽbengôkre que 

prioriza a necessidade de mecanismos de circulação de nomes, prerrogativas, 

cerimoniais, itens alimentares e presentes, devendo configurar comportamentos 

                                                           

206Trata-se de homens que ocupam a categoria ngêt, que podem ser avôs maternos ou 

paternos, tios maternos ou primos cruzados matrilaterais.  
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cotidianos entre os parentes e amigos formais de uma mesma aldeia ou de aldeias 

distintas.207 

O tema referente ao surgimento da humanidade é bastante recorrente entre as 

narrativas míticas transcritas e analisadas pelos etnógrafos e etnógrafas dos povos 

Mẽbengôkre (Kayapó e Xikrin). Essas narrativas animam com frequência várias falas 

formais realizadas pelos homens mais velhos em ocasiões de rituais de nominação 

femininos, masculinos ou mistos e iniciação masculina de quebra dos ninhos de 

marimbondo.    

Segundo essas narrativas, o leste ou o céu [koikwa-krai] figura o ponto de 

origem e o começo da humanidade e das águas. Mais a leste no céu, encontra-se a 

morada do gavião-real [àk kaikrit] que é antecedida por uma imensa teia de aranha. Essa 

grande ave é responsável pela iniciação dos xamãs desde os tempos imemoriais até os 

dias atuais.  Em oposição ao leste, o começo da humanidade, está o oeste [koikwa-

enhôt] que, contrariamente, não possui uma localização específica e é associado ao fim 

do mundo, ao fim da vida, à escuridão.  

Algumas versões transcritas para a língua portuguesa e analisadas por Giannini 

(1991, p. 37) contam que para acessarem o plano terrestre [pukà] onde estão agora, os 

Xikrin tiveram de atravessar diferentes domínios: desceram do leste ou céu, 

atravessaram o buraco do tatu (perdendo a capacidade de voar enquanto gente-ave), 

passaram pelo buraco do cachorro (ou da onça, dependendo da versão) e saíram pelo 

buraco das águas atingindo a terra [pukà].208 Nessa época, também apareceram alguns 

seres da parte subterrânea, associados ao oeste, e chamados kuben kamrik. Esses seres 

malévolos e canibais acessaram esse domínio a partir de um buraco na terra, de onde 

emergiram para consumir a carne crua dos humanos Mẽbengôkre, arrastando-os para o 

mundo subterrâneo. Os domínios do leste estão suspensos por varas e troncos, 

distanciando-se do domínio terrestre; ao passo que o domínio do oeste liga o plano 

cósmico atual diretamente aos perigos dos mundos subterrâneos, de onde podem 

aparecer esses perigosos seres míticos canibais, como já ocorreu em tempos imemoriais.   

                                                           

207 Meu argumento associa a importância da circulação e do fluxo como marca da 

generosidade e da partilha que caracteriza o ideal de comportamento das pessoas 

Mẽbengôkre-Xikrin. O que não significa que essas pessoas vivam cotidiana e 

exclusivamente de maneira a praticarem a generosidade e o compartilhamento 

alimentar. Como nota Lea (2012), acusações de roubo de nomes, apropriação indevida 

de cultivares da roça, má distribuição de recursos e dinheiro, não são situações raras. 

Entretanto, é a imagem da partilha e da generosidade que promove o contraste e a 

oposição com os brancos de Belo Monte que vivem sistematicamente por meio de ações 

egoístas e sovinas. E é esse contraste que proponho evidenciar aqui.  

208Para uma dessas transcrições, ver: Vidal (1977, p. 18). 
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Tomando a narrativa sobre a origem dos Mẽbengôkre como um povo que saiu 

do buraco da água para atingir a terra ou o domínio terrestre onde vivem atualmente, é 

possível compor analogicamente uma imagem significativamente nefasta em relação à 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte que barra o rio Xingu. As águas relacionam-se 

diretamente com os processos contínuos de transformação dos ancestrais Mẽbengôkre 

de gente-ave para a condição humana. Além disso, essas narrativas também refletem 

sobre os perigos ocasionados pela ação canibal dos estrangeiros do oeste ou do mundo 

subterrâneo, os kuben kamrik. Se imaginarmos as ações dos brancos de Belo Monte, 

uma gente também vinda do oeste (aqui no sentido de ocidente), como semelhante às 

práticas mortíferas dos estrangeiros canibais mencionados na narrativa, é possível 

elaborarmos uma forma bastante potente da “era dos impactos” vivida pelo povo 

Mẽbengôkre-Xikrin atualmente. Porque, como constata Giannini (1991) os perigos 

advindos do mundo subterrâneo (oeste ou ocidente) podem aparecer novamente e 

colocar em risco a vida dos Mẽbengôkre e seus modos de existência.  

Além da associação direta das águas e seus fluxos com a formação da 

humanidade Mẽbengôkre, as profundezas das águas e seus movimentos de cheia e 

vazão também são vinculadas à aquisição de certas capacidades agentivas de heróis 

ancestrais que acabaram por fazer surgir os vários tipos de pássaros e os adornos 

cerimoniais de penas.  

Na versão coletada e transcrita por Vidal (1977, p.221) 209, a narrativa trata da 

vingança de dois irmãos, Kukrut-Kako e Kukrut-Uíre, a um gavião que havia comido 

sua avó [kwatyi] (MM, FM, FZ)210 quando eram crianças. Para que os netos 211 

pudessem matar o gavião, seu avô [ngêt] (MF, FF, MB)212 os imergiu num grande rio 

profundo e os deixou ali por dois meses. Os meninos eram alimentados dentro da água e 

                                                           

209 Utilizo aqui uma adaptação das versões publicadas pela autora por ainda não ter 

conseguido realizar a tradução dessas narrativas, contadas a mim por Motmar. Durante 

uma parte de minha estadia em campo, Bep Nho realizou comigo algumas traduções 

dessas falas do mẽkukràdjà tum [cultura Mẽbengôkre dos velhos]. Bep Nho e eu 

demoramos mais de dois meses para realizar a transcrição de apenas uma dessas falas, 

já que não era possível que ele se dedicasse exclusivamente a essa tarefa. Consideramos 

então mais adequado realizar esses processos de tradução em outros momentos e de 

preferência com algum recurso financeiro disponível que pague pelo trabalho de 

tradução. Cohn (2005) apresenta uma série de reflexões e análises sobre as narrativas 

míticas Mẽbengôkre-Xikrin, tanto a partir do processo de tradução por meio do uso de 

gravador, quanto em relação aos resultados das traduções transcritas.  

210 Mãe da mãe, mãe do pai, irmã do pai.  

211 A categoria adequada é tabjwỳ que se refere aos filhos dos filhos ou filhos das 

filhas e filhos das imãs, no caso dos meninos.  

212 Pai da mãe, pai do pai, irmão da mãe.  
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quando atingiram o tamanho adequado, de modo que seus pés já apontavam do outro 

lado do rio, saíram da água para matar o gavião com as bordunas que seu avô lhes 

fizera. Os irmãos, após cansarem o gavião, mataram-no usando suas bordunas e lhes 

retiraram as penas usando-as como enfeite. As pessoas cortaram as penas do gavião 

morto que se transformaram em pássaros.  

A profundeza das águas também tem sua capacidade agentiva relacionada com a 

aquisição dos nomes belos de prefixos Bep e Bekwỳ e das cerimônias específicas de 

nominação desses prefixos. Essa narrativa, também transcrita por Vidal (1977, p. 221), 

refere-se à ação de um avô xamã que se jogou no fogo do berarubu213 de sua irmã ao 

perceber que seu neto havia queimado o pé. O avô ficou muito queimado e correu 

mergulhando nas profundezas do rio para curar seus ferimentos, onde ficou por três 

invernos e três verões. Quando o avô voltou para aldeia com muitos peixes em seu 

cabelo, foi até a casa do meio e dançou, cantando uma música que ninguém conhecia e 

que ele havia aprendido com os peixes numa cerimônia de nominação feita pelos 

animais no fundo do rio. O avô xamã transmitiu os nomes de prefixo Bekwỳ para sua 

neta e de prefixo Bep para seu neto, realizando essa cerimônia de confirmação dos 

nomes na aldeia. 

Ambas narrativas mostram as profundezas das águas como importantes fontes de 

apropriação de bens, prerrogativas, capacidades e nomes para os Mẽbengôkre. Por meio 

das profundezas das águas, os Mẽbengôkre aprimoraram e expandiram seu 

conhecimento e cultura, kukràdjà [mẽkukràdjà].  

No primeiro caso, os irmãos, após a imersão nas águas, conseguiram matar o 

gavião, adquirindo adornos cerimoniais de penas e criando, por meio da transformação 

das penas do gavião morto, as várias espécies de pássaros. No segundo, após uma longa 

temporada sob a profundeza das águas, o avô xamã transmitiu aos netos e às netas os 

nomes aprendidos com os peixes e ensinou a cerimônia de confirmação desses nomes 

para as pessoas nas aldeias.  

Levando em conta as exortações das narrativas míticas em questão, é possível 

indagar acerca de quais benefícios poder-se-á extrair de águas rasas, de um rio em 

condição permanente de seca. Dito de outro modo, como lidar com o barramento do rio 

Xingu, que, segundo as teorias de homens e mulheres Mẽbengôkre-Xikrin, fará o rio 

Bacajá perder seus regimes de cheia, tornando-o inerte, improdutivo e incapaz de 

promover adequadamente a vida? Essas questões afligem as pessoas da TITB de modos 

brutais, como podemos ver abaixo, a partir da reflexão de Irekà, uma mulher com 

muitos netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, filhos e filhas.  

                                                           

213 Berarubu ou djwy kupu é uma massa feita de massa de mandioca assada do forno de 

pedra [ki] e enrolada com folhas de bananeiras. Essa massa pode ser assada junto com a 

carne de animais de caça [mru kupu] ou com peixe [tep kupu]. As mulheres Xikrin 

também fazem essa massa com banana [tuturi kupu].  
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Belo Monte: fim do fluxo das águas 

 

As pessoas da TITB chamam a usina de Belo Monte de ngô beyêt, água parada, 

água barrada, água trancada. Essa tradução é constantemente ampliada para “água 

podre, água suja, água velha, água morta”. A ampliação da tradução realizada por 

homens e mulheres Mẽbengôkre-Xikrin concorda com as expressões das narrativas 

míticas acerca da relação entre vida e humanidade com fluxo e profundeza das águas ao 

mesmo tempo em que associa o barramento de um rio com sua morte e sua 

improdutividade.  

A visão pavorosa dos perigos da transformação das águas em rios estáticos que 

levarão ao fim da vida das próprias pessoas Mẽbengôkre-Xikrin tem sido 

constantemente afirmada nas comunicações de homens e mulheres em reuniões com 

setores das burocracias empresariais e estatais, como se pode constatar na fala de 

Mukuka que iniciou este artigo. Admitindo essas falas como narrativas de impacto 

desconsideradas pelos documentos e peças técnicas ligadas a projetos de 

desenvolvimento econômico nacional, eu gostaria de associá-las com as bordunas, 

armas de guerra do povo Mẽbengôkre-Xikrin.  

Em reuniões com as empresas relacionadas a projetos de desenvolvimento, os 

homens apresentam-se enquanto guerreiros, portando suas bordunas, seus adornos 

cerimoniais e pinturas corporais típicas das expedições de guerra. O engajamento 

guerreiro de homens e mulheres Xikrin nessas reuniões pode ser tomado como um 

mecanismo de transmissão de uma imagem específica aos brancos, uma tentativa de se 

fazerem ouvir e de terem suas teorias de impacto consideradas pelos documentos 

técnicos dos projetos desenvolvimentistas. A postura rígida dos corpos dos homens 

guerreiros – pintados com urucum, jenipapo e ornamentado com penas dos adornos 

cerimoniais – nas reuniões e suas formulações verbais marcadas pela repetição dos 

conteúdos das falas compõem uma imagem que se deseja veicular enquanto um coletivo 

de parentes que vivem a “era dos impactos” e que luta pela manutenção de sua 

sobrevivência.  

Tomar as teorias de impacto de homens e mulheres da TITB, a partir das 

narrativas míticas que evidenciam os fluxos e a profundidade das águas como condição 

e continuação da vida, permite que suas falas sejam consideradas como bordunas ou 

armas de guerra contra a possibilidade de secamento do rio Bacajá, uma assustadora 

ameaça aos seus modos de existência em decorrência do barramento do rio Xingu. 

As teorias de impacto Mẽbengôkre-Xikrin expressas nessas falas enquanto 

armas de guerra operam também a visibilização da constante crítica acerca de seu 

silenciamento nos documentos técnicos de análise de impacto ambiental, e suas 

desconsiderações nos indicadores necessários para formulações de ações de mitigação 
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e/ou processos de indenização vinculados à implantação do empreendimento 

hidrelétrico.214  

Numa manhã, durante uma de minhas estadias em campo, as mulheres da aldeia 

Bacajá, com seus facões e paneiros em mãos, chamaram-me para acompanhá-las em 

mais uma de suas atividades: a retirada de uma casca de árvore [bàt prãn] usada como 

carvão para confecção da tintura de jenipapo [mroti kango] que compõe as pinturas 

corporais.  

O trajeto em um pequeno barco de madeira com motor rabeta cruzava a névoa 

matinal do rio Bacajá cuja paisagem seria brutal e permanentemente modificada pela 

barragem. No meio da sensação de uma futura nostalgia que se desenhava, Mopkure 

ajeitava pacientemente seu cachimbo entupido pelo excesso de tabaco consumido nos 

dias anteriores. O silêncio da nostalgia visionária foi quebrado por Irekà ao ver dois 

filhotes de tracajás [krantoe ngrire] tomando sol no tronco de uma árvore caída na 

margem do rio. Diante da cena, disse:  

 

Barragem é punure [feia, horrível], as tracajás vão morrer, os filhotes 

das tracajás vão morrer, á agua vai secar, não terá mais água boa para 

banhar nem para beber. Barragem é punure, as mulheres não querem 

barragem. Nós vamos bater no chefe da barragem e vamos cortar a 

orelha dele. Estamos bravas. Não estamos brincando. Os homens 

brancos fazem muitas reuniões falsas. Nós mulheres, somos fortes, 

não somos fracas não. Vamos falar duro contra a barragem. Vamos 

tomar as chaves das máquinas e nunca mais vamos devolvê-las.  

 

A formulação de Irekà ocorreu após a ocupação do canteiro de obras da 

hidrelétrica, ocorrida entre os meses de julho e agosto de 2012. A imagem da parede de 

                                                           
214 Recentemente, em 7 de dezembro de 2015, o Ministério Público Federal encaminhou uma Ação 

Civil Pública denunciando a implantação de Belo Monte como uma ação etnocida do estado brasileiro e 

da concessionária Norte Energia. Nesse documento, além de denunciar o não cumprimento das ações de 

mitigação, o MPF critica a implantação do Plano Emergencial como uma ação ilegítima cujos efeitos 

negativos ainda não foram mensurados por nenhum órgão competente. Nas palavras do órgão 

denunciante: “O que ficou vulgarmente conhecido como ‘Plano Emergencial’ foi um caminho à margem 

das normas do licenciamento, definido longe dos espaços legítimos de participação e protagonismo 

indígena, por meio do qual o empreendedor obteve o êxito de, ao atrair os indígenas aos seus balcões, 

mantê-los longe dos canteiros de obras de Belo Monte, mesmo sem cumprir condicionantes 

indispensáveis. Uma política maciça de pacificação e silenciamento, que se fez com a utilização dos 

recursos destinados ao etnodesenvolvimento. E que, dos escritórios da Eletronorte aos balcões da Norte 

Energia, rapidamente atingiu a mais remota aldeia do médio Xingu, com danos nem sequer 

dimensionados, mas já presentes”. Para acesso ao documento e à notícia da vinculação da denúncia, ver: 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/mpf-denuncia-acao-etnocida-e-pede-intervencao-judicial-em-

belo-monte (acessado em 05 de janeiro de 2016). 
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pedra obstruindo as águas do rio Xingu tinha se tornado uma realidade e assombrava as 

conversas das pessoas nas aldeias. Especialmente, as mulheres evidenciavam em suas 

conversas a possibilidade da mudança radical dos seus modos de vida decorrentes do 

barramento das águas do Xingu. Ver as tracajás ao sol no tronco caído levou Ireká a 

expressar seu pavor e fúria fazendo-a imaginar o secamento do rio Bacajá, o 

desaparecimento dos animais aquáticos, a fuga dos animais de caça, a morte das plantas 

que compõe as margens do rio, o fim das regiões alagadas na época das cheias e, 

sobretudo, a incerteza em como gerir suas vidas naquelas condições. Um pavor que se 

associa com a possibilidade da perda do controle de seus modos de existência. 

Tomar as chaves das máquinas pareceu a Irekà uma maneira eficiente de 

interromper a continuidade da construção da obra, de manter o fluxo das águas e 

garantir o regime de cheias do rio Bacajá. Fazer parar as máquinas pode ser tomado 

como a expressão de Irekà em tentar desenvolver ações de controle, em tentar retirar os 

brancos de Belo Monte do controle de suas máquinas, em impedi-los de barrar o rio 

Xingu.  

Irekà, ao imaginar a tomada das chaves das máquinas, formulou uma imagem 

interessante que associo agora com uma proposta de ação para evitar a invasão do leste, 

ponto de origem da vida, pelo oeste, morte. Segundo as narrativas que compõem a 

cosmologia Mebêngôkre, mencionadas na primeira parte deste texto, o leste [koikwa-

krai] é um ponto de origem da humanidade, da vida e das águas; o oeste [koikwa-ênhôt], 

por sua vez, não é referido por meio de localização, mas por meio dos seus efeitos 

decorrentes da capacidade de destruição do mundo e, por isso, associado à escuridão e 

ao fim do mundo.  

Quero tomar de empréstimo essa reflexão cosmológica de leste e oeste para 

situar conceitualmente os brancos de Belo Monte, a barragem do Xingu e a política dos 

brancos ao lado do oeste, do fim do mundo, fim da vida e escuridão. O ponto de 

surgimento dos Mẽbengôkre ou da humanidade, leste, é também designado como 

origem dos fluxos das águas, das corredeiras e rios. Juntos, fluxos de água e pessoas 

Mẽbengôkre, povo que saiu do buraco d’água, originaram-se no leste. As águas, seus 

fluxos e a humanidade (Mẽbengôkre) relacionam-se mutuamente de modo a se 

estabelecerem como condições imbricadas de existência, formatando poderosas 

conexões de origem e continuidade. Belo Monte é a concretização da imagem pavorosa 

do oeste, do barramento de um rio, fim da vida e dos fluxos da água. Belo Monte é uma 

invasão do oeste no leste. 

O leste [koikwa krai], a referência originária dos fluxos, opõe-se ao oeste 

[koikwa ênhôt], o estático. O oeste, meio de produção do homem branco e da civilização 

ocidental ou, mais precisamente, da política dos brancos, ao se intrometer no leste, quer 

por fim aos fluxos das águas. O oeste quer o fim dos modos de existências outros, a 

morte da ontologia caipora, diria Almeida (2013) e o silenciamento de vozes que 

enunciam “outras narrativas” (Stengers, 2015).  
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Com Belo Monte, segundo as teorias apavorantes de homens e mulheres 

Mẽbengôkre-Xikrin, o rio Bacajá perderá seu fluxo, perderá seu regime de cheia e 

entrará num estado de inércia e improdutividade, ou fim da vida. O barramento das 

águas causa a morte, de espécies animais, vegetais, e pode se estender aos próprios 

Xikrin, que constantemente anunciam suas preocupações e medo: “o que irão comer os 

nossos netos? Como iremos viver assim?”. Belo Monte, emblema da devastadora 

política dos brancos, o oeste, o fim das águas, a escuridão, o fim da vida. 

Em uma das reuniões com membros da empresa Norte Energia, Bep Tok cacique 

antigo da aldeia Bacajá expressou a preocupação com a sobrevivência dos seus parentes 

com o barramento do rio Xingu.  

 

Bom dia. Meu nome é Bep Tok Xikrin, sou chefe antigo da aldeia 

Bacajá e moro na aldeia Pytako. Meu filho hoje é chefe da aldeia 

Pytako. Estamos com medo do que vai acontecer com a gente depois 

da barragem. Porque, nosso rio vai secar depois que barrarem o Xingu 

e até agora não existe nenhuma garantia para nós. O que iremos 

comer? Os peixes vão morrer, as caças vão embora para longe. Como 

iremos fazer? Vamos deixar nossos filhos morrerem? Se continuar 

assim, nós povo Mẽbengôkre iremos acabar. Muitos povos indígenas 

já acabaram. Mas nós vamos lutar. Vamos lutar pelos nossos direitos e 

nossas vidas, vamos lutar pela vida dos filhos e dos netos. É isso que 

eu queria falar.  

 

Nesse sentido, Belo Monte e o trancamento ou o barramento das águas do rio 

Xingu estão associadas diretamente a ações de egoísmo e sovinice que marcam a 

política dos brancos que pode promover o desaparecimento dos povos indígenas, como 

declara Bep Tok. Contrariamente ao egoísmo das ações dos brancos de Belo Monte, que 

desconsideram os modos de existência Mẽbengôkre-Xikrin, os homens e mulheres 

Xikrin empenham-se em expurgar ações egoístas nos seus cotidianos ao mesmo tempo 

em que lutam para que suas considerações sejam levadas a sério. Entre os Xikrin, a vida 

cotidiana passa pela constante circulação de provisões alimentares como cultivos da 

roça, carnes de caça, peixes, jabutis, óleo de coco, babaçu, farinha, óleo de soja, café, 

leite em pó, tabaco, açúcar, arroz, feijão entre as pessoas das casas de uma mesma 

aldeia ou entre casas de aldeias diferentes.  

Relações de egoísmo e avareza [odjỳ] como se negar a colocar em circulação, de 

determinadas maneiras, alimentos, nomes ou prerrogativas cerimoniais são consideradas 

incorretas, horríveis, execráveis [punu/punure].  Essas relações detestáveis são as que 

marcam a origem do branco e da família do branco, associada à ação egoísta de um 

ancestral que capturou algumas mulheres Mẽbengôkre, após ter esquartejado sua antiga 

esposa, trancando-as numa casa de alvenaria e as levando embora num barco com motor 

de popa para lugares longínquos, deixando muitos homens Mẽbengôkre viúvos e muitas 

crianças órfãs. Uma época em que o povo Mẽbengôkre, por conta da ação egoísta do 
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estrangeiro branco ancestral, esteve perto de desaparecer ou de “se acabar”, como 

afirmam os homens quando contam essa narrativa.   

Devido à repulsão das ações egoístas do horizonte de seus comportamentos 

cotidianos, pode-se dizer que circulação e fluxo são as palavras mais adequadas para 

referência a seus modos de existência ou cultura, kukràdjà. A vida Mẽbengôkre é uma 

ação contínua para manutenção da movimentação e do fluxo, de modo que não se deve 

reter e nem barrar nada, incluindo as águas de um rio. O barramento é acompanhado do 

estático, do improdutivo, da morte.  

Assim como os nomes circulam entre casas, as águas devem seguir seus fluxos 

de vazão, relegar um rio ao estado de uma seca perene é, portanto, impor o fim do fluxo, 

o fim da vida. O barramento e a retenção, seja do que for, é a ação primordial do 

egoísmo e da sovinice. É o impedimento proposital do movimento e da circulação. É o 

fim da generosidade e da partilha. É um mundo incorreto com gente horrível. É o fim da 

condição correta de humanidade. 

Apesar da invasão devastadora do oeste no leste, que poderíamos chamar de 

intrusão de Gaia, e como homens e mulheres Mẽbengôkre-Xikrin insistem em dizer, 

eles e elas não deixarão de lutar por suas condições de existência e por seus modos de 

sobrevivência. Uma luta que pode ser figurada pelas narrativas e verbalizações de 

teorias de impacto enquanto armas de guerra, enquanto bordunas que se levantam 

mesmo com o silenciamento deliberado nos documentos e são postas em circulação 

segundo seus modos de expressividade guerreira característica dos regimes de fala da 

cultura mẽbêngôkre [kukràdjà] que luta contra a possibilidade de seu próprio 

desaparecimento.  
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Suzane de Alencar Vieira 

 

Micropolítica da pirraça, ou por que 

resistência não é uma noção obsoleta 

 

Resistência é uma palavra ativada, muitas vezes, para evocar lutas políticas. Mas 

quando esse mesmo termo passa para a escrita acadêmica, “resistência” parece uma 

palavra em desuso, como uma daquelas categorias encostadas, empoeiradas pelo tempo 

juntamente a outras antiguidades conceituais como revolução, subversão, sublevação 

etc. Será que a noção de resistência se tornou um daqueles casos de conceitos 

politicamente progressistas, mas teoricamente obsoletos? O objetivo deste artigo é 

repotencializar a noção a partir da ação de outra forma de criatividade política capaz de 

deslocar consensos estabelecidos da análise e da prática política: uma teoria política 

quilombola. As páginas seguintes apresentam alguns aspectos de uma teoria etnográfica 

da resistência a partir da luta dos quilombolas das comunidades rurais do Alto Sertão de 

Caetité,215 no sudoeste baiano. Essa teoria etnográfica procura deixar que eles 

inventem para nós novos sentidos de “resistência” e nos levem a aprender com eles a rir 

de nossos próprios consensos. Mas não se trata de um riso de escárnio ou ceticismo, 

mas um riso que muda a distribuição de afetos e o campo perceptivo, faz-nos pensar de 

outro modo e faz importar outras relações que não passam pela forma-Estado de 

convencionalização política.    

Até o século XVI, relata Foucault (2005), muitas sociedades na Europa eram 

sociedades guerreiras e pensavam o socius como uma guerra, como um jogo de 

estratégias. Era essa a imagem da política e das relações sociais. Esse pensamento 

guerreiro foi solapado pela centralização política e pela teoria política subsequente. 

                                                           

215 Caetité localiza-se na encosta da Serra do Espinhaço em uma região conhecida 

como Serra Geral. O município situa-se na faixa do semiárido baiano com áreas de 

elevadas altitudes. 
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Foucault (1979, 2005) ajusta o modo de análise da genealogia para estabelecer uma 

aliança com esses saberes desqualificados e sepultados, saberes eruditos e também o 

saber diferencial das pessoas. Ao redescobrir a guerra por trás das totalizações e 

pacificações da teoria política de Estado, Foucault faz a guerra em dois sentidos: como 

um marco de uma analítica do poder e também como a ativação de um pensamento 

guerreiro, há muito silenciado ao fim das controvérsias teóricas e políticas.  

Ao se reapropriar da guerra como aporte analítico para pensar o campo 

estratégico das relações de poder, Foucault abre para a possibilidade de reencenar na 

filosofia a desforra desse pensamento reputado como arcaico ou ingênuo. Levar esse 

pensamento a sério é um modo de, ao mesmo tempo, revelar tensões e combates e 

quebrar a paz conceitual centrada no Estado e que decide o que deve ser levado a sério 

em uma análise política.  

Penso que recolocar em perspectiva a noção de “resistência” é fazer a guerra 

estabelecendo uma aliança com saberes até então desqualificados pela política e pela 

hierarquização científica do conhecimento. E, através dessa aliança, reagir contra as 

totalizações conceituais. Resistência é, portanto, tomada aqui como uma palavra 

provisória para liberar um movimento de criação política, lidar com a singularidade e 

com as divergências. Por traz dessa imagem de saber ingênuo que imobiliza essas outras 

formas de pensar as relações sociais e a política, há muitas divergências que, a 

princípio, não nos são imediatamente inteligíveis.  

Para a filósofa Isabelle Stengers (2004), a criação política é divergente e vem de 

um “fora” desqualificado, de uma multiplicidade de outros não considerados pela 

maneira atual de fazer política e de fazer ciência. No meio acadêmico com seus 

consensos atravessados por sínteses totalizantes e por expectativas de novas unidades e 

de acordo, o exercício antropológico contribuiria para descentrar perspectivas, mas 

também estranhar consensos, interromper convergências. 

O sentido de resistência que busco aqui ativar, inicialmente, emergiu da luta 

política de comunidades quilombolas contra a instalação de empreendimentos 

capitalistas. Essas comunidades foram obrigadas, a partir do ano 2001, a conviver com a 

vizinhança de uma mina ativa de urânio radioativo operada pelas INB (Indústrias 

Nucleares do Brasil), referida pelo povo da roça como Urana, e, no momento em que 
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estava em pesquisa de campo, a partir de 2011, essas mesmas comunidades foram 

incluídas no roteiro de construção de um parque eólico por empresas privadas como 

EPP e Renova Energia designadas em bloco como Eólica. Mas esse sentido de luta e de 

resistência não se restringe a esse enfrentamento e envolve combates cotidianos contra 

as convencionalizações do contrato e do acordo, recusa à representação política e um 

modo de levar a vida e de pensar as relações sociais e a ação política marcado por uma 

forma agonística de humor.  

À primeira vista, tendemos a apreender a luta dessas comunidades como 

políticas da identidade e luta por direitos. Contudo, para nos aproximarmos desse 

movimento singular de resistência, é preciso ir além das lutas ao nível dos axiomas, do 

conflito ambiental e da reivindicação de direitos. Esta seria apenas a apreensão molar 

dessa luta que envolve combates moleculares e recusas que não nos são imediatamente 

inteligíveis. É nesses outros combates que encontramos o humor da pirraça como uma 

forma inusitada de criar a resistência. Além disso, o movimento criativo de resistência 

quilombola reflui a uma articulação ecológica singular. O que está em jogo não é apenas 

a formação de grupos reconhecíveis pelo Estado, mas também uma articulação 

ecológica anticapitalista. 

A palavra “resistência” é especialmente ardilosa, por induzir a concebê-la do 

ponto de vista do Estado, como se o movimento ou o fluxo da história fosse uma 

prerrogativa dos empreendimentos capitalistas, daqueles que falam em nome do 

progresso e, portanto, o movimento contrário seria identificado como resistência em um 

sentido reativo. Somos levados a pensar, inicialmente, que essa é uma forma de 

resistência com o mesmo sentido convencionado pela política de Estado, em que um 

grupo se constitui como tal a partir da evocação da identidade étnico-racial quilombola 

e passa a interpelar as instituições jurídico-políticas no sentido de reivindicar o 

reconhecimento de direitos territoriais. Não estaremos equipados para reconhecer ou 

acompanhar tal movimento de criação política enquanto pensarmos resistência como 

algo que se opõe ao movimento (progresso, desenvolvimento, capitalismo) ou como 

uma ação que se limita a ser contra.   

Resistência, no sentido criado por Deleuze (1992, 1996), é agenciada como 

criação das possibilidades de vida que não se deixa definir pelo poder ou em relação a 
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ele. Resistência, portanto, é primeira em relação às formas de dominação, é um 

movimento criativo como as artes, que abre o caminho do possível, criando 

continuamente a vida. 

Os quilombos são comumente evocados como formas históricas de resistência 

negra. Mas é preciso aqui hesitar diante da associação automática entre “quilombo” e 

um sentido reativo de resistência. Não se trata de resistir como uma força de 

conservação diante de uma oposição ou de uma invasão externa. Nem mesmo resistir no 

sentido de manter-se igual a si mesmo, persistir e organizar-se politicamente em torno 

de uma identidade coletiva. Essa resistência não descreve um movimento de retorno ao 

passado ou um reencontro com uma identidade. Não se trata de um impulso de 

conservação ou de uma política da identidade, mas de uma prática criativa no sentido 

preciso da criação do possível. Desse ponto de vista, resistir não é ser contra, não se 

restringe a uma mera reatividade. O movimento criativo dos quilombolas das serras de 

Caetité, nesse sentido, não se deixa definir por um movimento extrínseco. 

As pessoas das comunidades quilombolas de Caetité foram testando essas 

palavras “quilombo”, “quilombola” e “resistência”, transformando os sentidos delas até 

experimentá-las na ação política para retomar uma faixa de terra que havia sido 

apropriada por uma das empresas que pretendiam construir parques eólicos nas serras. 

Foi testando, experimentando, provocando os sentidos, as forças e afecções dessas 

palavras, em várias reuniões, encontros e conversas cotidianas, que criaram o “quilombo 

canhambola” como uma designação para sua luta. Essa criatividade política atravessa o 

meio jurídico-burocrático do autorreconhecimento quilombola e da reivindicação de 

direitos territoriais, mas não se detém nesse aspecto da luta política. O quilombo 

canhambola enuncia a luta pela retomada da terra, das fontes de água e do controle 

próprio sobre as condições de possibilidade de criar a vida.  

O objetivo desse artigo é ativar a potência dessa palavra articulando outro 

sentido a partir de três agenciamentos: o humor designado como “pirraça”, a crítica 

quilombola às convenções da representação política designada como treta e a 

articulação ecológica anticapitalista. 

Convido o leitor a me acompanhar no exercício de levar a sério o ponto de vista 

das pessoas das comunidades negras rurais, uma exigência metodológica e teórica da 
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antropologia, o que implica descentrar nossa análise e seus pressupostos e evitar, 

também, os consensos estabelecidos em torno de noções e conceitos.  

 

O agenciamento da pirraça 

 

A despeito da seriedade da qual se investem as atividades tecnocientíficas e 

jurídicas das empresas de exploração energética e mineral, as pessoas das comunidades 

negras rurais das serras de Caetité exercitam o humor em suas práticas cotidianas. Riem 

um riso de quem não se convence diante da autoridade da objetividade e racionalidade 

da produção capitalista.  

O humor aparece aqui como criatividade em dois sentidos: enquanto uma 

habilidade pessoal em criar relações e, assim, constitui um traço da socialidade 

dessascomunidades; e enquanto uma paixão que cria uma modalidade de resistência. 

Trata-se de uma disposição a resistir a um mundo fechado premido pelas “necessidades” 

absolutas e englobantes que os empreendimentos capitalistas recém-chegados na região 

quer representar e provocar o engajamento e a confirmação dos quilombolas.  

A arte de fazer rir é referida localmente como “pirraças”. Pirraçar é uma 

habilidade pessoal muito valorizada. A pessoa que sabe “fazer rir” amplia suas 

possibilidades de relações e de circulação entre as comunidades negras vizinhas. O bom 

humor está presente nos encontros nas feiras e festas religiosas, mais especialmente nas 

pirraças entre pais e filhos, entre irmãs, entre compadres e comadres, padrinhos e 

afilhados. As brincadeiras são criatividades da ordem do discurso que têm como 

propósito fazer rir e rir junto. Elas envolvem uma arte de jogar com a linguagem. 

O humor não só é uma característica marcante da socialidade dessas 

comunidades negras rurais como também articula uma prática e um pensamento 

político. A pirraça é um agenciamento micropolítico do humor que se desenvolve de 

modo agonístico.  

As brincadeiras mantêm ativa a rivalidade deixando sempre abertas as 

possibilidades da reciprocidade das provocações. Uma provocação é sempre a primeira 

palavra, como um convite ao diálogo, busca adiar constantemente a resolução da tensão 
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agonística e faz proliferar uma multiplicidade de diferenças que conjura formas de 

diferenciação hierárquica entre interlocutores e de desfecho violento.  

O consenso não é a finalidade esperada das formas de diálogo. A rivalidade não 

cessa de divergir e de contrariar consensos e, portanto, estaria longe de ser tomada como 

instrumento de controle social ou de evitação de conflitos. A rivalidade nas relações 

cotidianas envolve uma estética do combate e uma ética da insubordinação. Não há 

consenso que esmague a possibilidade de diferenciação e divergência entre os 

interlocutores. O agenciamento da brincadeira concorre para uma formação de 

subjetivação agonística que se produz pelo desafio e pelo afrontamento das 

provocações.  

A pirraça funciona como um instrumento que as pessoas praticam para provocar 

e envolver o interlocutor, mas também pode funcionar como uma arma e, ao invés de 

provocar o riso, ter como propósito justamente “tirar alguém do certo” ou deixá-lo sem 

graça. O que está em jogo, nesse outro agenciamento da pirraça, não é propriamente a 

capacidade de fazer rir, mas a habilidade de afrontar. Esse último agenciamento da 

pirraça é acionado quando é preciso resistir às negociações com os funcionários das 

empresas de energia eólica.  

No final do mês de maio de 2012, presenciei um dos encontros entre pessoas da 

comunidade Quilombo da Malhada e os funcionários das empresas de energia eólica.  

Ao meio-dia do dia 25 de maio, parou um carro na porta da casa de Teresa, uma amiga 

que me hospedava em sua casa. Era um novo advogado contratado pela empresa de 

instalação de aerogeradores que tentava mais uma vez negociar as terras da comunidade 

de Malhada. Teresa não se esquece do sorriso que aquele homem de sotaque sulista 

exibia e tentava manter durante toda a conversa.  

Aquele homem se apresentou como advogado e explicou que não era da empresa 

de construção de aerogeradores, e sim dono de uma ONG especializada em 

regularizações de terras. Esperava, assim, compor uma apresentação mais simpática, 

desmanchando seus vínculos com a empresa de energia eólica, que havia se apropriado 

de uma grande parte da terra comum da comunidade.  

Em uma reunião anterior, os moradores já tinham determinado que nenhum 

funcionário da empresa pisaria na comunidade se não fosse convidado. O advogado 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

passava por cima daquela decisão e insistia com a visita. Ele queria demover a 

resistência da comunidade, que parecia ser, para ele, um sinal de incompreensão.  

Algumas comunidades rurais do município de Caetité já tinham manifestado 

adesão aos contratos de arrendamento e a comunidade de Malhada era uma das 

comunidades em que os funcionários da empresa tinham maior dificuldade de formular 

e levar a êxito as negociações. Já tinham tentado, várias vezes, marcar reuniões no 

escritório da empresa ou no prédio escolar da comunidade. Todas sem sucesso. Ou 

ninguém aparecia. Ou, ainda, quando tentavam conversar com uma única pessoa 

separadamente, apareciam dezenas que aturdiam e refratavam quaisquer possibilidades 

de acordo ou negociação. Por várias vezes, tentaram obter a colaboração da 

comunidade.  

Teresa me chamou na cozinha e pediu que eu distraísse o advogado conversando 

com ele enquanto ela fosse buscar apoio. Ela correu de sua casa até a casa de seu filho, 

Zequinha, que mora a pouco mais de um quilometro. O advogado aproveitou a ocasião 

para tentar conquistar meu apoio e buscar, a contrapelo, incluir-me em um “nós” que 

poderia ser acompanhado do subtexto “os estudados, os moradores da cidade”, que 

teriam condições de “esclarecer” os quilombolas, “os outros”.  

Para atender ao preocupante chamado de sua mãe, Zequinha largou o prato de 

almoço e correu para a casa onde estava o advogado. No início, o advogado insistia, 

com sorrisos, que tinha vindo como um mediador de conflitos e garantia que não estava 

a favor da empresa. Ele ainda esboçou algumas críticas às abordagens de funcionários 

da empresa relatadas por Zequinha. Investia em um autocontrole a fim de manter o tom 

de voz calmo e pacífico ao se apresentar como alguém que tinha a intenção de promover 

a conciliação de um modo que ficasse “bom para os dois lados”. Na porta da casa, 

apareciam cada vez mais vizinhos, que acorriam para saber quem era aquela figura e o 

que ele queria. 

Antecipando-se à hostilidade das reuniões anteriores, o advogado disse que 

queria que todos eles o vissem “como uma pessoa, um ser humano” que merecia ser 

ouvido. Desejava que Teresa e Zequinha enxergassem nele um pai de família, ao invés 

de um advogado contratado ou, no dizer nativo, “um homem mandado”. E prosseguiu a 

conversa tentando “humanizar”, também, as torres de energia eólica: 
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- Vocês já viram uma torre? – perguntou o advogado. 

- Não, graças a Deus! – respondeu Teresa.  

- É muito bonita, é igual... igual a um filho da gente – disse o sulista 

aproveitando também a ocasião para falar que era pai de um menino. 

  

Antes que ele dissesse mais alguma coisa sobre seu fascínio pelos aerogeradores, 

que podem alcançar até 100 metros de altura, Teresa reagiu escandalizada: 

- Deus me livre de comparar uma torre a um filho! – e repetiu ave-maria três 

vezes, como costumava fazer para afugentar um pensamento ruim. Zequinha 

aprofundou o absurdo da comparação: 

- Numa comparação, a torre você faz e vende. E o filho, você vende? Não vende, 

nem passa para os outros!  

O homem tentou se explicar, dizendo que o trabalho que ele tinha para fazer a 

torre era como se fosse o trabalho de cuidar de um filho.  

- Você pensou errado. Uma torre não é igual a um filho! – redarguiu Zequinha. 

 

Começou, então, uma ruidosa zombaria, que tornava ainda mais absurda e 

alarmante aquela comparação. Os risos eram estralados e nervosos e pareciam tentar 

reconduzir a conversa para longe do plano formal da negociação de terras. O advogado 

admitiu que torres e crianças eram incomparáveis para não alongar aquela situação 

embaraçosa. Desde então, ele retirou o sorriso da boca. Assim, o advogado partiu para a 

negociação direta, sem mais rodeios. Ele fez ofertas e disse que, caso a comunidade 

aceitasse suas condições, a empresa poderia devolver a terra que foi vendida por um 

fazendeiro que se arrogava dono da área da Queimada que pertencia à comunidade 

quilombola. Nesse momento, Teresa questionou: 

 

- Como é que você vai devolver uma terra que não é sua? Tem como eu dar o 

que não é meu? Não devolve porque a terra nunca foi da empresa.  

- Numa comparação, se essa cadeira é sua, eu te dou um papel, você assina sem 

saber, de quem é a cadeira? – reforçou Zequinha. 
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Depois de quatro horas gastas para explicar a proposta da empresa, o advogado 

estava transtornado. Se no início mostrava os dentes num sorriso, no final ele já franzia 

o cenho enquanto a zoada aumentava progressivamente. Já perdendo a paciência, ele 

esbravejou: 

- Eu estou falando sério? 

- Nós também! – retrucou Zequinha.  

 

“E nós desgraçamos a rir”, assim finalizou Teresa ao relatar aquela conversa 

para seu vizinho e compadre. Os risos eram tensos e pareciam criar uma balbúrdia que 

tentava interromper a negociação e afugentar aquela presença indesejada. Teresa e 

Zequinha literalizavam as comparações e quebravam o controle semântico da metáfora. 

A comparação entre filhos e torres era uma abominação, recebida com horror e protesto, 

e ficou mais engraçada quando o caso foi recontado para os vizinhos. Essa era a parte de 

maior destaque nas narrativas sobre o episódio.  

No meio da negociação em que o advogado apresentava contrapartidas ao 

arrendamento de terras, oferecendo ônibus, tanques de água e uma quantia de 6 mil reais 

anuais por torre, garantida pelo contrato de arrendamento, a equivalência entre filhos e 

torres escandalizou aquela inquieta audiência.  

Nas narrativas que circularam pela Malhada, destacavam-se as habilidades de 

responsar e de descartar a palavra alheia, atingir o adversário com uma resposta 

certeira e embargar suas possibilidades de resposta.  

Os risos aparecem como enfrentamento e atendem à intenção de tirar alguém do 

sério. Mas não conduzem a um “rir junto”. Nesse caso, as pirraças serviram para que o 

advogado, o “estudado” que esboçava preliminares amistosas, revelasse seu real lado: 

um “mandado” da empresa contra a qual a comunidade havia se posicionado muito 

claramente. A zombaria é agenciada como uma maneira de conhecer as pessoas, saber 

quem é quem.  O humor da pirraça singulariza uma modalidade de resistência urdida na 

linguagem. A tensão é conduzida através de um enfrentamento discursivo. 

Essa prática discursiva é disparada como uma arma que pretende acertar o 

interlocutor de modo a comprometer suas possibilidades de reação. Para esses usos, é 

preciso saber responder, ou em termos nativos, “saber responsar” uma provocação. Os 
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encontros com os funcionários das empresas de energia eólica eram narrados sem 

poupar detalhes do enfrentamento discursivo. O ponto alto dessas narrativas era 

justamente quando o narrador ressaltava para a audiência de parentes e amigos a 

resposta certeira que “tirou os homens do certo”.  

A pirraça, portanto, exige a habilidade de “saber responsar”. Exímio nos jogos 

da pirraça, Zequinha dizia orgulhosamente “só tenho uma leiturinha, só escrevo o nome 

e, às vezes, erro, mas sei descartar palavra de qualquer um, sei responsar”. Quando se 

engaja num enfrentamento discursivo, ele não deixa que a palavra alheia se sobreponha 

à dele. Responsar tem por efeito um reposicionamento dos interlocutores num plano 

simétrico de diálogo.  

Essas pessoas boas na pirraça geralmente são procuradas na comunidade quando 

aparece algum funcionário das empresas. São chamadas de “enfrentantes” essas pessoas 

prontas para o duelo discursivo que se desembaraçam das perguntas-ciladas, dão a 

resposta certeira (e não a resposta certa) e, desse modo, negam a sujeição e a adesão 

pretendida pelo discurso autoritário, fechado à polissemia e à reciprocidade da 

interlocução.  

A condução do diálogo àquele desfecho barulhento não enuncia apenas uma 

recusa à proposta do advogado, ela expressa uma recusa mais radical. Não são 

exatamente os termos do contrato de arrendamento que estão sendo recusados, quando 

se nega a assinatura e se recusa a colaborar, mas a possibilidade de acordo, de uma paz 

transcendente que anule as dissidências. Refuta-se o acordo e a paz jurídica do contrato 

ao fazer a guerra nômade no diálogo.  

A pirraça operava uma recusa ao contrato enquanto modelo de acordo 

transcendente. Esse agenciamento discursivo contra-Estado também é avesso aos 

mecanismos da justiça que subvencionam um centro de poder e transformam a violência 

em direito concedido pelo Estado. Essa suposição permite a Walter Benjamin (1986) 

reconhecer a violência como o princípio e o fim do contrato. O contrato, enquanto 

forma sancionada de violência que não mostra sua verdadeira forma, faz com que os 

efeitos dessa violência não se tornem visíveis de antemão. Os jogos discursivos da 

pirraça põem a nu essa violência não aparente.  
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No contrato entre duas partes, existe um terceiro termo que transcende as partes. 

Não são apenas duas partes envolvidas, há a mediação de mecanismos da justiça, a 

presença sub-reptícia de um terceiro termo que ocupa o lugar transcendente de juiz. O 

dialogismo da pirraça se constitui contra a violência e contra um diálogo de “dois contra 

um” que produz como efeito o silêncio. A pirraça encena a guerra no âmbito da 

linguagem e torna a dissidência possível onde se pretendia instituir a concordância. Sua 

forma provocativa e imanente rejeita a univocidade e recusa a instância onde habita a 

figura do juiz e a linguagem jurídica do acordo. 

A linguagem torna-se um meio de criar as possibilidades de resistir às formas de 

violência de Estado subvencionadas no contrato. A pirraça se subtrai a essa violência 

enquanto criatividade da linguagem que resiste a formas de aprisionamento do diálogo. 

Como no episódio relatado, o embate se efetua no plano do discurso. Do ponto de vista 

quilombola, a forma ideal do diálogo não é a convergência, o acordo, mas a dispersão, a 

dissidência e a ativação contínua da tensão agonística.   

As pessoas reagem com pirraça àquilo que se dava o nome de “treta”: as 

estratégias dos funcionários das empresas para conduzir as pessoas a um acordo e a 

assinar contratos de arrendamento de terras necessários para a implantação de um 

parque eólico na região.  

A pirraça estaria para o humor assim como a treta estaria para a ironia, no 

sentido deleuziano (2007). A treta remete à habilidade de tentar camuflar a divergência 

de pontos de vista tomando como dado o consenso pretendido. O acordo e o consenso 

são tropos ao qual a treta recorre, ao modo do discurso irônico, como princípio anterior 

e transcendente em nome do qual se procura submeter qualquer divergência.  

Em seu diligente trabalho de resistência e de recusa ao acordo com a empresa de 

aerogeradores, as pessoas das comunidades negras tentam produzir o possível contra as 

“necessidades” desenvolvimentistas reputadas como inelutáveis e os vaticínios sobre a 

inevitabilidade da implantação dos parques eólicos em seu território. 

 

O problema da treta 
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Com o termo “treta” são designadas as tentativas de pacificação ou totalização 

que pretende suprimir ou mascarar disputas.  Acordos, consensos, uniões de força são as 

tretas mais comumente identificadas pelas pessoas das comunidades negras rurais de 

Caetité. Essa teoria política singular reputa como “treta” o modo convencional como se 

apreende a luta política ou a ação coletiva, os imperativos de unificação ou 

convergência de interesses, a expectativa de constituir uma unidade ou um grupo coeso.  

A originalidade dessa perspectiva não reside em uma posição marginal ou alheia 

à política que poderia nos levar a crer que os quilombolas conheceriam e 

experimentariam participação política apenas no período eleitoral. A teoria política 

quilombola demonstra, ao contrário, um profundo e atento conhecimento das 

convenções de nosso pensamento político Ocidental, mais ou menos difundido entre 

aqueles que tomam o Estado como referente último de toda ação política. Os 

quilombolas participavam, cotidianamente, de variadas formas de mobilização, seja no 

âmbito dos movimentos sociais, seja no âmbito das articulações político-partidárias. 

A política eleitoral e a participação política no âmbito dos movimentos sociais 

estavam no campo de ação e de reflexão quilombola. Era no afrontamento com esse 

modo de ação política que se tornavam mais nítidos os pressupostos de uma teoria 

política quilombola. A treta descreve o modo como a ação política coletivizante era 

observada do ponto de vista quilombola. 

O período das campanhas eleitorais torna mais nítido esse dispositivo da treta, 

que é objeto de acusação dos quilombolas. Há muitas formas reconhecidas de treta, mas 

duas delas são recorrentemente identificadas: “querer falar a mesma língua” e “querer 

falar pelos outros”. E a distribuição de votos nos candidatos a prefeito e a vereador 

segue certa dispersão porque é considerado “desaforo” votar no mesmo candidato que o 

vizinho.  

Durante campanhas eleitorais, o “tempo da política” é visto como algo que 

invade e contamina a vida social e tem o potencial de colocar em suspenso o tempo 

cotidiano. A política subverte as convenções cotidianas nas comunidades rurais ao 

bloquear ou restringir o agenciamento crucial na produção e singularização das relações 

sociais: a brincadeira. 
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As brincadeiras são reabsorvidas no antagonismo da disputa eleitoral. As 

provocações inevitavelmente ressaltam as desavenças entre os candidatos e podem 

inflamar agressões violentas. No “tempo da política”, as provocações são menos 

toleradas, elas aviltam a pessoa e escapam do registro da brincadeira e podem culminar 

no confronto aberto. A troca de provocações passa a encenar a preeminência de um dos 

lados que o desfecho eleitoral distinguirá entre vencedores e vencidos. 

Para os quilombolas, a política representa outra forma de convencionalização 

das relações sociais, que diverge das relações cotidianas entretecidas pelo humor. 

Durante as disputas eleitorais, sobretudo aquelas disputas no âmbito municipal, as 

relações sociais, as convenções do diálogo e da interação social são moduladas em outra 

frequência. A política se atualiza como outra lógica, que vem de fora e interfere – e aqui 

entendo interferência no sentido análogo à radiofrequência – na dinâmica ou na 

“sintonia” das interações sociais nas comunidades rurais.  

Os enunciados que nascem em um contexto de mobilização coletiva, como “o 

povo é unido”, “a comunidade é uma só”, “os quilombolas votam em fulano”, podem 

ser denunciados como treta. A acusação da treta mostra que há algo enganoso e 

ilegítimo nos enunciados que mobilizam categorias totalizantes ou pretendem criar 

como efeito uma identificação entre as pessoas. 

A pirraça é mobilizada para mostrar as divergências que a treta se esforça em 

encobrir pelo artifício do consenso. Segundo essa teoria política, o acordo e o consenso 

são os artifícios da treta. Contra consensos ou, no dizer nativo, modalidades de controle 

enunciativo em que “um só quer falar”, a pirraça recobra a possibilidade de 

reversibilidade da fala e o plano horizontal do diálogo.  

 

Vida e resistência em uma ecologia anticapitalista 

 

As pessoas das comunidades próximas à mina de Urânio radioativo observam os 

reservatórios de água diminuírem dia a dia. Há quase 16 anos, quando a Urana apareceu 

em Caetité, dizia-se que ela “chegou com a riqueza”, como se lembram meus 

interlocutores, e se instalou nas terras das comunidades Riacho da Vaca e da Cachoeira, 
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a aproximadamente 7 quilômetros da Malhada.  

As pessoas da Malhada e do Lajedinho contam que, há alguns anos, era possível 

ouvir sons de estrondos da tromba d’água no subterrâneo, sobretudo no tempo das 

águas. Do vigor dessas trombas d’água que ecoavam no passado, restaram minas de 

água muito enfraquecidas. A água mineral reduziu-se drasticamente. Hoje, os sons que 

ecoam do subterrâneo são os estampidos das detonações da Urana. 

As pessoas da comunidade do Lajedinho contam que, a cada estrondo da Urana, 

a braúna que protege a fonte Moreira se estremece e chora, vertendo água por seus 

galhos. A Moreira é a mãe de todos que cresceram no Lajedinho. Ao assistir a fonte se 

enfraquecer a cada dia, Deli também se preocupa: “uma criança, uma cobra, qualquer 

vivente, se mata a mãe, vive o quê? Não vive nada”.  

Os quilombolas observam, com muita atenção e preocupação, as alterações na 

dinâmica da produção em suas hortas e roças de mandioca, milho e feijão. Ainda que 

Malhada, Lajedinho, Lagoa do Mato e Vereda dos Cais estejam a certa distância da 

mina, os quilombolas participam das mobilizações da CPMA como um modo de se 

precaver desse perigo e tentar bloquear a expansão da zona de influência desse 

agenciamento potencialmente destrutivo. 

O dispositivo que fomenta a “riqueza” da Urana, a extração do urânio 

identificado como seu “ouro”, é contrário ao fluxo da riqueza216 que, tal como é 

concebida pelos quilombolas, corresponde a uma articulação ecológica propícia à 

criação de vida naquele lugar. A riqueza da Urana representa um modo de produzir que 

começa com apropriações, cercas que declaram a propriedade, expulsões, controle 

monopolista sobre a água subterrânea e segue promovendo uma descodificação brutal 

dos fluxos codificados pelo parentesco e pela criação dos seres entendida como 

princípio espiritual e divino.  

Aquela situação preocupante reuniu camponeses, quilombolas, lideranças 

religiosas, membros da diocese, agentes da CPT (Comissão Pastoral da Terra) e da 

Caritas em uma atividade conjunta de criação política. A cada reunião da CPMA 

(Comissão Paroquial do Meio Ambiente, ligada à diocese de Caetité), a ecologia 

                                                           

216 Distingo graficamente riqueza e riqueza para enfatizar os sentidos equívocos dessa 

noção.  
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política era pensada e agenciada coletivamente. No âmbito dessa criação coletiva de 

uma ecologia política, algumas intervenções quilombolas apresentam outro modo de 

colocar questões e formular problemas no debate, sobretudo ao mostrar noções 

divergentes de “riqueza” e reinterpretar as situações do ponto de vista da teoria dos 

fluxos.  

A Comissão Pastoral do Meio Ambiente esforçava-se em dar forma e sentido 

político à constatação reiterada por camponeses e quilombolas de que as atividades de 

extração de urânio radioativo estavam atrapalhando, de algum modo, as atividades 

produtivas nas comunidades, a força da terra, das plantas e dos animais. A 

contaminação, contudo, não foi o único problema. As INB detêm prerrogativas sobre o 

uso das águas de vários poços artesianos que foram perfurados e instalados por elas em 

comunidades adjacentes à mina de urânio.  

Ao matar a mãe d’água das fontes, que também são mães de muitos viventes, a 

exploração de urânio subterrâneo destruía o potencial criativo da vida no local. Ao 

chamar a fonte de mãe, as pessoas se investem de obrigações, compromissos, enquanto 

que a assimilação da água como mero recurso produtivo soa ofensivo por ameaçar 

descodificar esse fluxo criativo.  

Além de um modo de se relacionar com o território, trata-se de uma articulação 

ecológica com os fluxos de criação: a terra, a água, os ventos, as plantas e animais. E 

este é um dos pontos de divergência ecológica em relação a formas capitalistas de 

controle e apropriação da água e da terra. Essa articulação ecológica redistributiva se 

contrapõe à articulação ecológica capitalista que acaba por subvencionar e autorizar a 

ação de controle e de dominação dos humanos entre si e dos humanos sobre outros 

seres. 

Ouvi, certa feita, de um morador da comunidade quilombola da Lagoa do Mato, 

que tanto as empresas Urana e Eólica quanto os políticos tinham uma “fome esquisita 

que quer enlaçar tudo” e arrematou com a afirmação “para eles, nós não temos nada e é 

assim que vão tomando o que é nosso!”. Com aquela formulação acerca da situação que 

todos estavam enfrentando, ele mostrou que “pobreza” ou “miséria”, conhecidos tropos 

dos discursos dos políticos, mascaram práticas de apropriação menos perceptíveis.  

Como é patente em sua fala, enquanto os representantes das empresas tratam as 
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pessoas das comunidades rurais como “pobres”, dissimulam a apropriação das 

possibilidades da riqueza, ou seja, a terra e a água, que, segundo a economia política 

quilombola, não podem ter dono. A má distribuição de água está, portanto, assentada 

em uma concentração e apropriação anterior. Aquela enunciação traduz, de outro modo, 

o sentido da observação de uma de minhas amigas da Malhada, em outra ocasião, sobre 

o modo de agir dos funcionários da empresa: “o povo da Urana é tudo cismado porque 

estão roubando o que é dos outros”. E não estão apenas se apropriando da terra e da 

água em si, mas das possibilidades de criar riqueza naquele lugar. 

A noção de riqueza mobilizada pelos quilombolas e camponeses remete a uma 

economia política que não corrobora as convenções capitalistas de produtividade e de 

propriedade. Para muitas pessoas da Malhada, os contratos de arrendamento e as 

compensações oferecidas pelos funcionários das empresas de aerogeradores eram 

“como uma doença” que ameaçava capturá-los ou acometê-los justamente quando 

dispunham da riqueza das águas das cisternas de captação de água das chuvas 

recentemente instaladas, como uma potencialidade criativa. A riqueza é concebida 

como um conjunto ou um tipo de articulação ecológica de capacidades criativas.  

Com aquelas objeções, os quilombolas retiram o traço consensual das palavras 

“pobreza” e “riqueza”, e também da avaliação capitalista sobre o modo de vida deles. 

Não era apenas o acordo contratual ou a negociação com as empresas que os 

quilombolas negavam. Havia acordos e consensos bem mais sutis em torno de 

convenções da política e da economia capitalista que também estavam sendo quebrados. 

Os quilombolas desaceleravam conexões rápidas demais e tornavam visíveis 

divergências em pontos antes tomados como consensuais e transcendentes. A fala das 

pessoas das comunidades negras rurais intervém para mostrar que a concepção de 

“água” como uma substância ou um recurso ao dispor da apropriação humana é um 

ponto pacífico.  

A categoria burocrática “pobres” dos cadastros das políticas públicas prefigura e 

encobre essas apropriações ambientais menos perceptíveis e a destruição paulatina da 

articulação ecológica criativa que propicia o fluxo da riqueza. Ao mesmo tempo, os 

empreendimentos capitalistas reivindicam a autorização pública e estatal para efetuarem 

o controle e a apropriação mais drástica das condições de possibilidade de criar a vida, 
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além da apropriação da terra, da água e do subterrâneo, da paisagem, do espaço e da 

liberdade de circulação pelas serras.  

A assimetria entre ricos e pobres, entre grupos empresariais com alta capacidade 

de recrutar aliados e influir sobre o Estado e um grupo minoritário que se engaja nas 

lutas ambientais de um movimento social é subvencionada por outra assimetria entre 

natureza e cultura que tende a relegar as questões quilombolas ao domínio da cultura, 

como apenas uma curiosa visão de mundo. Contudo, as intervenções quilombolas em 

uma acepção cosmopolítica são habilitadas como capazes de modificar e quebrar esse e 

tantos outros pontos consensuais.  

Não é apenas o controle sobre as fontes de água que está em disputa, mas 

mundos múltiplos e divergentes. Cumpre esclarecer que a expressão “mundos 

divergentes” não remete a mundos culturais divergentes. Não se trata de pontos de vista 

divergentes sobre uma realidade comum. Para Stengers (2005), essas divergências são 

criadas em cada situação pragmática específica. Essa perspectiva refrata qualquer 

possibilidade de acordo como uma paz transcendente, que coloca todos os seres e 

actantes em um mesmo mundo comum.  

Cosmopolítica também não figura como outro nome para ontologia, tampouco 

sobrecodifica sistemas de pensamento e sistemas políticos autorreferentes. Do modo 

como compreendo a proposta de Stengers (Idem), penso que a proposição cosmopolítica 

intervém para propiciar as divergências e não simplesmente reunir o que separamos 

como cosmos e política.  

Quando se leva efetivamente a sério as recusas e divergências ecológicas torna-

se completamente ofensiva qualquer forma de enunciado que assimile as intervenções 

quilombolas como crenças ou representações e nos faz sentir vergonha de formulações 

como essa: enquanto eles “acreditam” que a Urana está matando a mãe d’água, nós 

“sabemos” que a morte da mãe d’água é uma representação singular para a “falta 

d’água”, cujas “causas reais” poderão ser identificadas por cientistas e, finalmente, criar 

o consenso. Se nenhum dos dois mundos divergentes tem direito de definir a realidade, 

em uma situação de indecidibilidade, não há efetivamente vencedores e vencidos, 

aqueles que sabem (detêm acesso privilegiado à realidade da “natureza”) e aqueles que 

creem (simbolizam ou representam a “natureza”). 
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As intervenções quilombolas experimentam com a ecologia política, criando 

outra maneira de colocar questões. A noção de resistência retoma um novo fôlego 

alimentada por maneiras concretas de viver e de pensar. Essa articulação cosmopolítica, 

propiciada pelas intervenções quilombolas no âmbito da ecologia política, abre a 

possibilidade de outra forma de composição, outra articulação ecológica, como um 

devir capaz de nos fazer pensar a resistência como um agenciamento da vida e da luta. 
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Jorge Mattar Villela 

 

ELEIÇÕES COMO FORMA DE 

GOVERNO 

 

Eu queria começar com essa pergunta: para que servem as eleições? É uma 

pergunta feita em 1978 numa coletânea chamada Elections pas comme des autres. A 

diferença da minha pergunta para essa é que, ao contrário dos organizadores, eu não 

estou preocupado com situações em que já se sabe de antemão quem as vai vencer, a 

despeito do processo, em países autoritários ou em regimes totalitários. Meu problema 

se dirige, ao contrário, à constatação de que as eleições – e eu falo desde a posição de 

quem faz pesquisa de campo e etnografa eleições como antropólogo que sou –, ao 

menos no Brasil, mas certamente não apenas, que a prática de submeter uma população 

à escolha dos seus representantes tem muito menos a ver com a representação do que 

com uma maneira de fazer a política eleitoral penetrar em profundidade e em extensão 

nas vidas cotidianas das pessoas, organizando suas economias domésticas e até as 

formas e as funções das famílias.  

Como venho insistindo há muitos anos, política, no Brasil, faz família. Quer 

dizer, família não é apenas um dado (biológico, natural) que, em virtude de suas 

solidariedades fundamentais, para usar a expressão de Moacir Palmeira, influencia a 

política, uma construção (cultural, social um artifício). Gostaria, ainda, de tentar apontar 

como é que esse esquema efetua a ligação da economia doméstica de milhões de 

brasileiros e brasileiras com as movimentações financeiras situadas muito longe do 

alcance deste interveniente. 

Hoje, é claro, com todo o amargor possível, a resposta automática à minha 

pergunta inicial é: as eleições não servem para nada. Decerto, para nada do que o ideal 

das democracias modernas as fizeram propor a ser: escolher candidaturas que 

representem os interesses das pessoas que as escolheram. Interessante, no entanto, notar 
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é que essas mesmas críticas já se puseram no momento mesmo de implementação dos 

sistemas representativos. Para isolar apenas três críticas contemporâneas a alguns 

momentos de implementação elaboradas por três personagens ainda célebres e 

relevantes para o cenário contemporâneo: a crítica de Rousseau, segundo a qual o voto 

implica necessariamente a abdicação da soberania; a de Étienne La Boétie, para quem 

os eleitos tornam-se imediatamente tiranos; e de Jean-Jacques Rousseau, que defende a 

ideia de que as eleições tornam-se o único momento em que o sujeito moderno exerce a 

sua soberania e que esse momento é precisamente a hora em que ele vai abdicar dela; 

que se ajusta à de Benjamin Constant: o voto é o ato da abdicação da soberania dos 

sujeitos e da sua vontade. Enfim, o século XVIII tardio testemunhou como uma 

aberração lógica um oximoro, a ideia de uma democracia representativa, assim como 

testemunhamos como uma aberração lógica do que vemos agora, quando abrimos os 

olhos e olhamos ao redor.  

Porque, quando a palavra “democracia” é mencionada, os seus ideias, formados, 

em espessura, pelas ideias muito antigas de eleutheria (liberdade); isegoria (igualdade 

de quem fala); e isonomia (igual distribuição dos estatutos diante da lei); mas também 

com as mais modernas de uma teoria jurídico-política do poder centrada na vontade e na 

sua representação num aparelho governamental, associada a uma certa teoria do sujeito, 

da razão e da moral que lhe é contemporânea. Uma imageria, cujo a eficácia decerto 

impacta o que há de mais concreto, que contrasta com a impossibilidade da sua 

realização, e isso desde sempre e em qualquer lugar. Assim, a democracia representativa 

sofreu esse processo de telescopagem (se me é permitido o roubo dessa ideia) que 

contraiu, desde a sua invenção, proposta, falência, crítica e reforma, em simultâneo. 

Resta, portanto, insistir na pergunta (um segundo pequeno roubo), tornando-a 

simultaneamente histórica e contemporânea: por que insistimos, ainda, nesse formato e 

por que o defendemos tão arduamente? Se as eleições, contatou-se logo, não serviam 

para o que elas se propunham, para que servem as eleições? 

Por que, ainda, as eleições, mesmo quando se lutou, há dez anos, por uma 

democracia direta nas ruas da Madrid, para que se fueran todos, na Argentina, quando 

vemos o exercício do poder na própria desqualificação dos representantes eleitos, 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

quando vemos revelada, ao vivo, a face ignara dos que o exercem, como aconteceu no 

17 de abril? 

Para o caso do Brasil do Segundo Reinado, um historiador notou que as eleições 

definitivamente não serviam para escolher os candidatos. Elas serviam para conferir 

estatutos, fazer circular alianças, efetuar o esquema geral dos quadros hierárquicos. Em 

uma palavra, e essa é a tese central do seu livro, as eleições eram uma drama, no sentido 

turneriano, da sociedade brasileira. Como se fossem uma contração sua e um lugar de 

especial transparência e visibilidade de seu funcionamento. 

Mas o livro contém uma tese lateral, clara, embora enunciada sem densidade ou 

sem síntese. As eleições, no Brasil, eram uma forma de governar e administrar a 

população. Os votantes ia de sapato, diz um contemporâneo. Um votante podia ser 

isento de certas punições como a cadeia por embriaguez, ou ser liberado do 

recrutamento militar obrigatório. Assim, o título de eleitor tornou-se o documento mais 

importante de um cidadão brasileiro, ao menos até recentemente, até os anos 2000. 

Ao se apresentar diante de uma autoridade para requerer ou solicitar algum 

serviço, podia acontecer de o solicitante levar consigo não apenas o seu, mas também os 

documentos eleitorais de toda a sua família. Conversamente, era importante durante 

toda a Primeira República o ato de “fazer eleitores”, de incorporar, tanto quanto 

possível, a totalidade da população, de inseri-las, de incluí-las nos processos eleitorais. 

Ser eleitor, fazer eleitor, eis aí duas das grandes tarefas de governo que se deu o Estado 

Brasileiro durante quase toda a sua extensão republicana; durante a sua longuíssima 

história eleitoral (as primeiras eleições no Brasil precederam em várias décadas as 

primeiras eleições americanas, vale lembrar). A terceira era a de promover eleições, e de 

fazê-las se proliferar. No ano de 1907, por exemplo, Pernambuco viveu 12 delas (e 

“viver” é bem a palavra apropriada). Pois saturar de política eleitoral e partidária a vida 

cotidiana era um dos meios mais radicais de organizar o mundo das pessoas em torno do 

que é central para a vida dos políticos: as próximas eleições. 

Assim, organizaram-se as economias domésticas das pessoas fazendo com que 

elas aguardassem o próximo pleito e as despesas – eu diria dissipações – que a que ele 

se obriga. Mas, mais do que organizar as vidas das famílias esporadicamente, esse 

esquema de governo é capaz de fazê-lo de modo contínuo. E não apenas por meio da 
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atribuição de empregos; algumas modificações da constituição de 1988 tornaram isso 

possível. O SUS é uma delas. Uma assistência médica que se quer uniforme, mas que 

funciona discricionariamente é um modo de tornar permanente a continuidade. 

Foi a grande tarefa da administração da população brasileira ao longo das 

décadas amarrar todos os serviços, a vida, a morte, a felicidade e o amargor, a saúde e a 

doença, os nascimentos e os seus registros, a administração pública, enfim, e a privada 

também, ao voto. O voto e as eleições funcionam mais como forma de governo do que 

como modo de escolha dos governantes. 
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 Ana Cristina JOAQUIM 

A POESIA DE JATTIN & LA 

IMAGINACIÓN: LA LOCA DE LA 

CASA 

(nota de apresentação) 

 

 

A loucura, objeto dos meus estudos, era até  

agora uma ilha perdida no oceano da razão;  

começo a suspeitar que é um continente.  

 

O Alienista, Machado de Assis 

 

 Poesia e loucura, singularidade e comunidade, linguagem e vida: esses pares 

“conceituais” me parecem extremamente relevantes para se pensar a poesia de Raúl Gómez 

Jattin, poeta colombiano nascido em 1945, que viveu em Cereté, Bogotá, e Cartagena, onde 

morreu atropelado no ano de 1997. Entre hospitais psiquiátricos e uma adesão das ruas como 

morada, Jattin vive de modo desregrado e faz uso frequente de drogas: sua vivência me parece 

indissociável de um estilo poético insubmisso que o coloca ao lado de uma tradição poética que 

supõe poesia e vida como coincidentes – e vejam bem, não se trata da vida precedendo e 

justificando a obra, mas ao contrário: é a vida que encontra justificativa nos peculiares modos de 

concepção criativa. Conforme diria Roberto Piva: Só acredito em poeta experimental que tem 

vida experimental.  

E não é a loucura, nos diferentes matizes em que se manifesta, uma experimentação – 

nem sempre voluntária, é verdade – cujo eixo se estabelece como uma afirmação ilimitada da 

singularidade? O singularíssimo comportamental (contra as regulações sócio-comunitárias) em 

paralelo ao singularíssimo uso da linguagem (contra as normas que viabilizam a comunicação 

no sentido utilitário); linhas de força que guiaram um sem número de artistas, seja pela baliza 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

contingencial, como foi o caso de Van Gogh, Artaud, Ângelo de Lima, João César Monteiro, 

Maura Lopes Cançado, Stela do Patrocínio, Bispo do Rosário; seja ainda pelo elogio voluntário 

e consciente de uma postura que escapa aos condicionamentos pautados pelas padronizações das 

ordens diversas, conforme a reflexão de Shelling: (…) the utter lack of madness leads to another 

extreme, to imbecility (idiocy), which is an absolute lack of all madness (…). There is one kind 

of person that governs madness and precisely in this overwhelming shows the highest force of 

the intellect; conforme o entusiasmo de Almada Negreiros: Não tenhas mêdo de estares a ver a 

tua cabeça a ir directamente para a loucura, não tenhas mêdo! Deixa-a ir até a loucura! Ajuda-

a a ir até a loucura. Vae tu também pessoalmente, co’a tua cabeça até a loucura!; conforme 

declaração de Herberto Helder: (…) nós, os loucos, nos alimentamos de apenas intransigência, 

emoções truculentas, cândida violência de ideias, e vivemos da luminosidade da própria 

cabeça.  

A loucura, portanto, como manifestação de uma possível autonomia, em extensão aos 

desregramentos de concepção imaginativa: El psiquiatra está solo/ La sutil materia de sueños 

recuerdos y deseos/ es en el una escueta relación de datos/ ¿La imaginación? – la loca de la 

casa – / ¿De qué vive?/ Los sabemos sus locos, conforme palavras do próprio poeta, que diz 

ainda, com extrema lucidez: Y yo tan lúcido que hasta loco fui. 

Agradeço ao amigo Jerónimo Pizarro por ter primeiramente me apresentado os versos 

preciosos de Gómez Jattin, e manifesto o desejo de que os poemas aqui traduzidos pelo 

empenho apaixonado de Marcelo Zoppi, em seleção entusiástica de Marcela Vieira, tenham o 

mesmo impacto sobre o público brasileiro que tiveram sobre mim, na ocasião de um primeiro 

contato. Que este seja, aliás, apenas o ponta pé inicial de um projeto editorial mais amplo. Trata-

se de uma poética que resulta em inquietação e ampliação dos modos de percepção para além 

dos condicionamentos demarcados por ordenamentos morais e racionais/utilitários, pois a 

poesia alcança, com Jattin, sua potencia máxima: o direito de tudo dizer, o direito de fazer todas 

a perguntas, o direito de suspeitar da moral e das demais políticas de convivência socialmente 

reguladas: nada aqui é pressuposto. 

 

Ana Cristina Joaquim 

Maio de 2017 
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tradução Marcelo ZOPPI 
 

 

Raúl Gómez Jattin 
 

 

 

 

 Príncipe do Valle del Sinú 
  

  

Seus sentimentos mais leves que as asas das garças 

porém fortes como seu voo  Sua virilidade a própria 

de um príncipe masculino sonhador e altivo  Sua índole 

a do que não queria amar mas ama  Sua posse 

a terra  Os míticos zebus brancos e avermelhados 

Uma carruagem de madeira e metal violeta escuro 

como seus olhos  Tem a noite de Damasco neles 

Sua voz a do trovão diluído no sussurro da brisa 

Sua elegância a do cavalo do deserto  Suas maneiras 

a presença dos antepassados orientais fumando 

o haxixe  Batendo o ar com as pestanas negríssimas 

com um fundo púrpura de olheiras de adicto ancestral 

  

Deitado sobre uma almofada de seda verde pistache 

Seus alimentos as amêndoas  As azeitonas  O arroz 

A carne crua com cebola e trigo  O pão ázimo 

As uvas passas  O gergelim  O coco  O iogurte ácido 

Suas cores o preto  O azul e o magenta 

Seus elementos o ar e a terra  Sua presença 

a de um jovem deus agrícola afastando o mal inverno 

Oferecendo sua força ao fraco do campo  Sua essência 

íntima a do adolescente eterno que habita 

a ilusão do poeta e sua loucura de alcançá-lo 

em seu pleno trânsito fugaz à madurez 

familiar aos hábitos pouco felizes 

Seu sentido unânime o da flecha e o coração palpitante 

da agonia do êxtase erótico  Seu prazer o transbordamento  

íntegro do ser sobre meus sonhos abandonados entre suas mãos 

Sua eternidade em mim a do amor amplamente desejado 

no essencial de cada instante  De cada poema 
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 O que soube medir suas próprias distâncias 

  

  

Parece uma estátua de areia 

em plena preamar 

e não se derruba 

  

Será porque é de choro leve 

e emoções de certeza 

Ou porque desde menino 

ouviu cantar a sereia 

  

Parece um delicado peixe 

de íris e de escamas 

estendido na ribeira 

e não se afoga 

  

Será porque soube 

que o amor é 

o pior inimigo 

do amor 

  

Ou porque escreveu 

em longas noites 

palavra trás palavra 

E logo não lhes concedeu 

demasiada importância 
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 O que não entendeu nunca 

  

  

Foste uma testemunha indolente 

Nem compreendeste 

Nem ajudaste a vítima 

  

Foste um cúmplice da perfídia e da ignorância 

Tacitamente aceitaste 

que aquele homem não valia a pena 

  

Quando o levavam ao matadouro 

estavas perto dele 

e apenas olhadas de rancor lhe prodigaste 

  

Quando te perguntaram 

se aquele amigo que aparecia em seus poemas eras tu 

o negaste raivoso 

  

Hoje que vives entre coisas cotidianas 

te esqueces daquela época ilustre 

quando aos teus pés tiveste a poesia? 
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Equilíbrio 

  

Às suas costas  Veio forte 

Amores desditosos de minha vida  Os mais 

Me construí poderoso e sonhador 

e com vocês ficaram 

os fiapos inaudíveis da minha poesia 

Seres queridos 

De corpos intocados 

De peles adoradas 

Seres que me preservaram do desterro da carne 

ao exercitar em mim a sexualidade amorosa 

Seres inabitáveis  Assim me davam gosto 

Eles me ensinaram que quando se amam assim 

se perde 

e que quanto se perde no amar 

se ganha em alma 
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 Ação de graças 
  

  

Como um deus sábio  que sabe perdoar seu poeta 

me defendeste até do próprio esquecimento 

em que pude para o meu mal deixar-te 

Apaziguado males que o ofício pressagia 

Outorgado carícias que jamais sonhei 

  

Ó deus! Te entrevi na jornada rarefeita 

de lhe confiar ao papel a vida e seus enganos 

  

Olhaste em minha alma e seus duros trabalhos 

um presente ao eterno que há em ti 

Ao indizível do teu manso poder 

que faz com que a tua beleza seja como frescura 

na dura prova do poema inacabado 
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Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO 

Poesia & Profecia: Sessão, de Roy 

David Frankel 

São várias os modos de entrada no livro Sessão, de Roy David Frankel (Editora Luna 

Parque, 2017). A mais óbvia, parece-nos, seria notar e dar relevo à atualização que o livro opera 

de um consagrado expediente formal (quase, diríamos, de vanguarda, se ainda houvesse uma), e 

que funciona com muita consequência no livro. E que, mal resumido, poderia ser indicado mais 

ou menos em termos de um deslocamento em bloco de contexto original do discurso dado, de 

modo a dar-lhe uma monumentalidade inesperada, na falta de seu contexto ou sob o fundo de 

contexto diverso, sendo este o efeito mais perceptível. A potência escondida das coisas viria de 

seu deslocamento de lugar – as palavras em estado de dicionário. Há ainda outros. Por exemplo, 

o de explorar uma nova possibilidade do discurso (um novo possível), por meio desse 

deslocamento, que, sendo voluntário – a arte poética que convém para o procedimento –, é 

igualmente exterior. Antes de avançar, já antecipando um pouco o que virá na sequência, 

diríamos o seguinte: a escolha do procedimento, uma forma antilírica por excelência, tem muito 

acerto e astúcia, e, depois da leitura (e releitura) do livro, quase concedemos à tentação de dizer 

não haver outro modo de tratamento àquela matéria.  

Retomo, pois, o fio da meada. O procedimento formal que o autor adota, parente 

próximo ou distante, a depender da afinidade eletiva do crítico, seja da poesia automática 

surrealista, seja de alguns experimentos poéticos radicalmente prosaicos que melhor se 

formalizam no modernismo (também no “nosso” modernismo) é o que  à primeira vista saltaria 

aos olhos do leitor, menos pelo impacto do choque, efeito que também conta para tal 

procedimento, e mais pela agudeza com que é feito, na edição poética propriamente dita do 

material. Isso, que já revela algo do livro e de seu propósito, não diz tudo, apesar de parecer 

dizer muito. Talvez quase nada diga do livro.  

Eis aonde pretendia chegar. Talvez essa virtuose formal até atrapalhe o que vem depois 

dela – de fato, em nada atrapalha, mas tomando em conta o que vem após, pode bem ser 

considerada um faux frais da revolução, lembrando de uma expressão bastante datada. Ocorre 
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que o que vem depois é enorme: estamos falando de um modo de registro da sessão da Câmara 

dos Deputados de 17 de abril de 2016, a sessão televisionado em um domingo ensolarado (em 

São Paulo, pelo menos), e cujo objeto único era a abertura de processo de impedimento da então 

Presidenta da República, Dilma Rousseff. 

Aqui o procedimento formal como que se interverte e deixa de ser forma para ser 

conteúdo. É o que dizíamos: a força do material viria do seu descolamento do contexto original. 

O que nos damos conta: o seu contexto original era seu “falso contexto” e o procedimento 

poético, que Roy consagra, que deveria tirar a “verdade” do texto para devolvê-la à poesia, isto 

é, tirar-lhe a denotação para deixar-lhe apenas a conotação, opera em sentido radicalmente 

diverso: é na poesia que se encontra a verdade. Talvez nunca tenha havido tanta verdade em 

tamanha falsa poesia. Toda a extensão fraudulenta do texto apenas se encontra consigo mesma 

na poesia: somente na forma poética, e nesta forma poética, aquilo que foi dito adquire a 

dignidade que lhe é conveniente. 

É a consciência disso que desarma a tentação lírica: não há lirismo possível ao material 

dado, eis uma verdade subsidiária de que somos informados ao curso da leitura. A tentação 

lírica sempre é imensa diante daquele fato, que tomou a todos, concedamos, a favor ou contra –  

e antecipo já meu voto, voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história, eu voto 

por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins e Silva, eu 

voto por Arraes, eu voto por Luís Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola 

e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não. O que houve, em estritos termos 

políticos, adquiriu e se preparou mediante uma dimensão retórica e viva inesperada na extensão 

e na virulência, tomando de assalto o que chamaríamos de vida comum, episódio quase sem 

precedentes na vida política recente, e claramente muito mais contra a presidenta do que a favor 

e, de todo modo, com uma dimensão antirreflexiva no sentido tradicional, pelo menos, de 

alcance inesperado, tomando tudo de roldão.  Houve, como ainda há, uma interdição ao 

pensamento, causa e efeito do processo, e todo o discurso viu-se obrigatoriamente operando por 

imagens e imagens das imagens. Seria como se tudo devesse passar da reflexão ao slogan, e do 

slogan a mero grito. Parte do que está expresso em Sessão é testemunha privilegiada de uma 

certa idade da fala comum, talvez, de um retrocesso específico a uma idade da fala, que aqui não 

saberia explicar, do modo como a fala comum recuou ao mero soçobro identitário, do que 

sobrou de comum para ser dito. Daí, com votos comprados ou não (provavelmente sim) a 

expressão em Sessão se reduza a uma faixa estreita, imagética no pior sentido, regressiva, da 

expressão, em que o popular é correlato do religioso e o privado é o que orienta o famigerado 
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espaço público. Não é sem sentido que o discurso religioso convirja com o discurso ultraliberal 

dando-lhe “forma” popular: nos dois casos há um adesão identitária ao privado, uma vontade de 

subsunção do público ao privado, relativamente elaborada. Nada deve ser dito senão pela 

afirmação indentirária mais mesquinha, nosso estado de linguagem atual. Havia (ainda há, post 

festum, pós farsa) um resto daquela sanha, irracional em mais de um sentido, que se arma aqui e 

ali, de exclusão pura e simples do outro da vez, seja negro, negra, judeu, homossexual, trans, 

mulher, cigano, comunista, deficiente, etc., etc., etc., (aqui a ordem da enumeração não indica 

qualquer tipo de hierarquia), e que operou como máscara ideológica ideal e simultaneamente 

vetor de um processo político subjacente e sobre o qual quase nada diz, não em sentido próprio, 

ainda que o processo subjacente a que nos referimos esteja em curso – as nossas reformas –, 

mesmo que o discurso que o legitimou tenha arrefecido, relativamente.  

O tempo, porém, fez e faz um trabalho inesperado. E trabalhando de palavra a palavra, 

essa poesia pobre das coisas como elas foram, adquire uma monumentalidade inesperada, 

inesperada mesmo diante do procedimento formal que organiza esse registro. É diante disso que 

o procedimento antilírico de Roy Frankel revela toda sua sabedoria: tentado a chorar as dores e 

os dissabores de 2016, e cada um com suas dores privadas e públicas há de ter muitas lágrimas 

para verter, em um ano terrível, somos levados a nos conter, a conter a expressão a um possível 

mínimo: há um calar nisso tudo que é uma forma superior de expressão e diante de cada uma 

daquelas passagens, cada uma à sua maneira infame, vil, mentirosa, mesquinha e pusilânime 

podemos medir as nossas próprias mentiras e dar-lhes o caráter finito que merecem. 

 

No futuro, sobre esse dia, a história vai contar que a alegria é triste e que o não é a palavra 

mais bonita da língua portuguesa. Meu voto é não.  
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Dalila Camargo MARTINS 

 

O pensamento de Introdução a 

“Música de Acompanhamento para 

uma Cena de Cinema” de Arnold 

Schoenberg: cultura, barbárie e 

história  

 Salvo engano, o termo “ensaio” nunca foi mencionado por Danièle Huillet e 

Jean-Marie Straub ao explanarem seu trabalho cinematográfico. No entanto, alguns de 

seus documentários se organizam como evidente “argumentação audiovisual” 

(ARAÚJO, 2013, p. 114). Neles, parte-se de materiais de cariz já argumentativo ou se 

exorta a eclosão de seus potenciais para tanto. Não obstante o privilégio do documental 

no modo huillet-straubiano de ensaísmo, todo o conjunto de filmes do casal desempenha 

a disposição de textos prévios em espaços-tempos específicos por meio de corpos 

condutores, mesmo as ficções. Estes “encontros”217, jamais precipitados — Huillet-

Straub sustentam intervalos de suspensão semântica para meditar acerca da eloquência 

geral —, revelam o testemunho da história nas paisagens vasculhadas pela câmera e 

pelo gravador, tomam obras artísticas, reputadas herméticas ou abstratas, enquanto 

criptogramas da sociedade, examinam a opressão do povo sob a “forma de braços 

desnudos, de nucas oferecidas, de vozes entoadas ao cansaço, de rostos esvaziados à 

força da narração” (BIETTE, 1982, p. 6). Assim, assente no grau zero do olhar e da 

                                                           
217 “Os filmes, como a vida, são feitos de experiências e de encontros fortuitos ou provocados.” 

(STRAUB, 2012, p. 52) 
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escuta, princípio que exige repetição contumaz e afinação da sensibilidade, o cinema 

huillet-straubiano consiste num sismógrafo de pontos de vista alheios, ou melhor, não 

apenas de pontos de vista pertencentes a outros, mas, sobretudo, da alienação de tais 

pontos de vista. E, se há uma prevalência total da alteridade, inversamente, os 

documentários de verve ensaística, apesar de não fugirem à regra, definem o projeto 

estético-político exclusivo de Huillet-Straub. Tomemos um deles como estudo.   

 Em 1972, os cineastas realizaram Introdução a “Música de Acompanhamento 

para uma Cena de Cinema” de Arnold Schoenberg, sob encomenda de uma rede 

pública de radiodifusão e televisão da Alemanha Ocidental, chamada Südwestfunk. Sua 

estreia ocorreu no 19º Festival Internacional de Curtas de Oberhausen e as primeiras 

transmissões, em março de 1975, durante um programa noturno cujo tema era música de 

vanguarda. Como explícito no título, engendra-se um preâmbulo a uma obra “de outro 

modo irrepresentável”, tal a asserção straubiana no segundo plano do filme. Ora, o que 

isto quer dizer? 

 Com o riscar de um fósforo, apoiado na mureta do Gianicolo, Straub acende uma 

cigarrilha e anuncia ao espectador a dimensão do controle exercido por Schoenberg 

sobre suas composições. Nas partituras das óperas, por exemplo, acham-se indicações 

detalhadas de coreografia ou mise-en-scène. Não obstante, no caso da Música de 

Acompanhamento para uma Cena de Cinema, apenas três substantivos genéricos são 

listados: “Perigo ameaçador, Medo, Catástrofe”. Diante de inusual vagueza, Huillet-

Straub buscam precisar as únicas condições possíveis de interpretação do Opus 34 

schoenberguiano. Entretanto, o que parece cumprir as intenções de seu autor tão logo 

deflagra um complexo sócio-histórico, no qual se tensionam os vínculos entre 

subjetividade e objetividade inerentes à integralidade do processo artístico. Passando a 

voz off, Straub reitera o móbil da peça, informa seu período de concepção (15 de 

outubro de 1929 a 14 de fevereiro de 1930) e acrescenta  um resumo biográfico de 

Schoenberg: o local e o ano de nascimento (Viena, 1874); as residências alternadas 

entre Viena e Berlim; o exílio, em Los Angeles, a partir de 1934; o dia da morte (13 de 

julho de 1951). Na banda visual, surgem dois retratos fotográficos do rosto do 

compositor: o primeiro, frontal, tirado por Man Ray, em 1926; o segundo, de perfil, 

talvez o derradeiro. Segue-se, ainda, um autorretrato em pintura, de 1911, que lhe 
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caracteriza de costas numa rua, distinto sobremaneira dos precedentes. Nele, a câmera 

opera uma panorâmica vertical em direção ao chão, enfocando o corpo sem a cabeça e 

os ombros. Este movimento despersonalizante, portanto, demonstra não se tratar do 

depoimento acerca da vida particular do artista, mas, sim, da amplitude do contexto que 

a implica.  

 Huillet-Straub, então, prosseguem com a dissociação paulatina do âmbito 

individual da criação. Na sede da emissora em Baden-Baden, com papéis na mesa, 

Günther Straschek cita trechos selecionados das cartas de Schoenberg em rejeição ao 

convite de Kandinsky para que integrasse a escola Bauhaus, em Weimar. A cada edição 

nos originais equivale a interposição de um punhado variável de fotogramas negros no 

que constituiria um plano sequência fixo, não fossem tais faux-raccords. E a mudança 

de uma mensagem a outra é também indicada por uma cartela que contém suas 

respectivas datas e onde foram redigidas (Mödling, 20 IV 1923; Mödling, 4 V 1923). 

Contudo, às vezes, estas interrupções têm suas conotações adensadas. Ao se queixar do 

partidarismo de Kandinsky quanto a políticas de exclusão que, por volta de um decênio, 

levariam ao holocausto, Schoenberg protesta: “como ele consegue se abster de combater 

uma visão de mundo cujo propósito é a escuridão da noite de São Bartolomeu, na qual o 

pequeno cartaz onde está escrito que eu sou uma exceção não poderá ser lido!”. Apesar 

de não haver corte no texto, o complemento final — “não poderá ser lido!” — é 

proferido em off, junto a uma tela preta. Aqui, no exato instante designado para a 

entrada da música, a interdição da imagem se torna metáfora para o extermínio dos 

judeus, naquela altura, iminente.  

 Importante sublinhar que a própria justificativa da recusa schoenberguiana se 

pauta em estratégias de dissolução pessoal. Com o intuito de denunciar a falácia da 

propensão seletiva ao antissemitismo de seu amigo, o compositor pede para que 

permaneça incluso no anonimato do grupo alvo de ódio: “…que não sou alemão, nem 

europeu, de fato, talvez não seja sequer um ser humano (pelo menos, os europeus 

preferem o pior de sua raça para mim), mas sou judeu. E estou contente que seja assim! 

Hoje, não quero mais ser uma exceção; não tenho objeção a ser misturado aos demais.” 

Logo, quando Straub afirma ser “de outro modo irrepresentável” o Opus 34 de 

Schoenberg, quer dizer que o método dos cineastas consiste na atualização do teor de 
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verdade jacente na matriz empregada. Com frequência, Huillet-Straub escolhem 

trabalhar com obras que destoam do repertório de seus autores de renome, seja porque 

inacabadas, consideradas menores ou, ao contrário, devido a seu status de clássico da 

cultura ocidental. Fazem-no de maneira a apreender a história a elas imanente, a qual, 

no entanto, apresenta-se em diversos níveis de reificação, ora patentes, ora intrincados. 

Para tanto, os filmes huillet-straubianos impelem seus materiais a corolários 

irrevogáveis, isto é, até se depararem com a peculiaridade de seus limites. Pois, sendo 

“algo histórico por si mesmo” (ADORNO, 2003, p. 27), o teor de verdade expõe o 

aspecto transitório de todo e qualquer objeto, devolvendo-lhe o atributo da 

transmutação.  

 Em Introdução, constata-se a insuficiência do raciocínio schoenberguiano a 

partir da justaposição de um excerto da conferência de Bertolt Brecht no 1º Congresso 

dos Escritores pela Liberdade da Cultura, ocorrido em Paris, entre 21 e 25 de junho de 

1935. Sentada num sofá de bambu com sua gata Misti no colo, Huillet prepara o 

espectador para a ingerência do novo elemento com uma conjunção adversativa: “Mas 

— Brecht pergunta — como alguém poderá falar agora a verdade sobre o fascismo, ao 

qual se opõe, se não falar nada sobre o capitalismo que o traz à tona? Qual seria, então, 

o resultado prático de tal verdade?”. Ou seja, o filme alvitra que, apesar do diagnóstico 

certeiro de Schoenberg a respeito da terrível progressão dos eventos na Alemanha, 

culminando com a ascensão nazista ao poder, sua convicção de que arte e política 

deveriam se manter separadas ou, ainda, seu conformismo manifesto em declarações 

como “não sou nenhum pacifista; ser contra a guerra é tão sem sentido quanto ser contra 

a morte”, são ineficazes para vencer o fatalismo e gerar transformações efetivas. 

Todavia, esta argumentação tramada pela montagem não relega a postura 

schoenberguiana, apenas atesta que a abrangência de uma obra excede a compreensão 

de seu autor acerca do que nela se desfecha. Dado aferido, concretamente, porque a 

duração do Opus 34 ultrapassa a comunicação do conteúdo das cartas de seu 

compositor. Ao perscrutar a conjuntura da gênese musical, cifrada na legenda “Perigo 

ameaçador, Medo, Catástrofe”, Huillet-Straub, num só golpe, validam os preceitos de 

Schoenberg, para quem “a única maneira de se conectar com o passado e a tradição” é 

“tratar […] da essência das coisas, ao invés de se contentar em desenvolver a técnica (de 
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execução) de um material preexistente” (SCHOENBERG apud WOODS, 2012, p. 159), 

e assinalam suas contradições, alçando o embate modernista entre autonomia e 

engajamento. Introdução não cessa de proclamar: na expectativa de que a obra artística 

se reconheça autônoma, debruçando-se, com minúcia, sobre sua própria estruturação, 

mais se descobre a natureza sócio-histórica de seus materiais.    

 O filme avança com a reprodução do fragmento do discurso brechtiano por Peter 

Nestler, num plano similar ao de Straschek. O começo deste segmento, porém, mostra o 

engenheiro de gravação manejando a mesa. Daí, a câmera opera uma panorâmica para a 

direita, em direção a Nestler, atrás do vidro do estúdio. Há, por fim, um 

reenquadramento aproximativo. Tal prelúdio, mais do que ressaltar um ponto de virada 

lógico, vem “(re)marcar no aparelho uma enunciação (o efeito e a legitimidade de sua 

‘tomada de palavra’), que o aparelho despossui a priori” (DANEY, 2007, p. 101). Em 

canal estatal, Brecht ataca a barbárie intrínseca ao sistema capitalista, da qual a mídia é 

também fundamento com sua narrativa oficial aniquilante. O cerne da discussão 

consiste no grau de visibilidade da violência perpetrada pela concentração privada dos 

meios de produção: “Alguns países ainda são capazes de manter suas relações de 

propriedade por meios menos abertamente violentos. Neles, a democracia ainda presta 

serviços para os quais outros países devem recorrer à violência.” Assim, ao pressupor a 

função da indústria audiovisual neste embuste, Huillet-Straub performam o gesto 

autorreflexivo do filme, isto é, tomam-no como construto cuja presença resiste no limiar 

entre a erosão da ordem estabelecida e o horizonte de emancipação. O primeiro plano de 

Introdução, em que jorra um filete de água da fonte del Mascherone, ao som direto da 

via Giulia, em Roma, configura uma alegoria pétrea de tal força subterrânea apta a 

minar uma instituição embrutecedora. Ademais, este plano, com notáveis alterações, 

encerra o longa-metragem Lições de História (1972), adaptação huillet-straubiana de Os 

Negócios do Senhor Júlio César (1937-39), romance incompleto de Brecht, no qual se 

desmitifica a efígie do imperador em analogia com a desedificação da autoridade de 

Adolf Hitler. 

 A presença cônscia de Introdução se corrobora pela utilização da cor. Todos os 

planos de inserção de materiais referentes a Schoenberg e a cena da leitura de suas 

correspondências, bem como a do texto de Brecht, são filmados em preto e branco — 
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convenção cinematográfica que delineia distâncias de episódios pretéritos. Já, quando 

Huillet-Straub se pronunciam ao espectador e, ao final, creditam a equipe, em letras 

azuis sob fundo negro, rapidamente convertidas em letras brancas sob fundo vermelho, 

opta-se pela película colorida, por causa do efeito de atualidade. O mesmo acontece no 

plano reciclado da fonte e na colagem de documentos que sucede a seção brechtiana. Ao 

som do Opus 34, anexam-se, intercaladas com telas pretas, de forma a preservar 

heterogeneidades: uma fotografia dos communards mortos pelo governo francês, no ano 

de 1871, enfileirados em caixões sem lacres, que se situa no Musée Carnavalet, em 

Paris; quinze planos do registro de um carregamento de aviões B-52's e da perspectiva 

aérea de explosões de napalm, durante a Guerra do Vietnã; uma manchete do jornal 

l’Unità sobre a absolvição de Walter Dejaco e Fritz Ertl, arquitetos dos crematórios e 

das câmaras de gás de Auschwitz; uma notícia do Die Presse, vienense, a respeito do 

exato assunto, contemporânea à fatura do filme. A foto, em tons de cinza, é circunscrita 

por bordas de um azul escuro, também verificáveis, num ínterim, na porção esquerda do 

quadro em que aparece a manchete. Não obstante sua isenção no plano seguinte, a 

câmera opera uma panorâmica para a direita, na extensão da chamada, retorna à coluna 

da esquerda e desce a página, conduzindo a atenção do espectador à decodificação da 

notícia. Quanto aos arquivos militares, a primazia do ato fílmico se expressa nos tênues 

flagrantes de sincronia com a trilha sonora dissonante: “o piscar das luzes de controle, 

na cabine de piloto do bombardeiro B-52, é escoltado pelo ritmo da música; a descarga 

e a descida estranhamente lenta das bombas coincidem com o pairar dos sons de um 

cluster” (BÖSER, 2004, p. 100). Por fim, as nuvens de fumaça se expandem em 

uníssono com um crescendo. Portanto, é Introdução que se coordena, notoriamente, 

como acompanhamento para a Música de Acompanhamento para uma Cena de Cinema. 

 Esta exteriorização dos procedimentos dos cineastas faz de Introdução uma 

argumentação audiovisual que escava uma filosofia da história sem conceitos, a partir 

do manuseio de objetos da cultura que guardam ou mesmo dissimulam vestígios de 

barbárie. Para que se extraia tal teor de verdade com rigor, Huillet-Straub suscitam a 

mútua determinação de seus materiais, de modo que cada um ressignifique os demais 

sem hierarquia. E, se, assim, depreende-se um desacordo com noções de progresso, 

infere-se, também, a negação do predomínio de um único momento sobre o restante do 
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pensamento em que consiste o filme. Logo, apesar da impressão superficial de refutação 

do raciocínio schoenberguiano no decurso de Introdução, percebem-se, em retrospecto 

mnemônico, antecipações dos futuros desdobramentos. Schoenberg atinara, 

perfeitamente, com a nulificação das emoções perante assassinatos em massa: “Você 

não sabe que em tempos de paz todos ficaram horrorizados com um acidente numa 

ferrovia no qual quatro pessoas foram mortas, e que durante a Guerra se podia ouvir 

falar de 100.000 mortos sem nem tentar imaginar a tristeza, a dor, o medo e as 

consequências?”. Tal comentário já pressupõe o tópico da cegueira provocada pela 

racionalização da violência a ser ilustrado, mais tarde, na colagem de documentos que 

abarca um século de evolução tecnológica para o cometimento de crimes de estado. Não 

obstante, na encenação da resposta do compositor a Kandinsky, discernem-se traços de 

problemas suplementares igualmente agudos. Duas vezes mais, isto é, além daquela em 

que irrompe o Opus 34, o recurso a telas pretas não concerne a supressões de frases nos 

originais. Quando Straschek profere, em off, “é tão difícil imaginar isso?”, no tocante às 

agressões que a paixão antissemita acarretaria, e “…até que a hora da salvação venha!”, 

indício da renitência do povo hebreu desde eras antigas, duas questões emergem: a 

proibição das imagens própria ao judaísmo e a necessidade de narrar a Shoah. Em 

Moisés e Arão (1975), versão huillet-straubiana da ópera homônima de Schoenberg, 

articulam-se, justamente, o paradoxo de um Deus irrepresentável que intervém na 

realidade e os impasses da representação cinematográfica dessa experiência de 

irrepresentabilidade. Em Introdução, portanto, não somente se exibe o projeto estético-

político de Huillet-Straub, como também transparecem algumas chaves de entendimento 

a respeito de bolsões argumentativos em outros de seus filmes não ensaísticos. 
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Lucas TORIGOE 

Joaquim: em busca de um novo 

Tiradentes  

A primeira coisa que deve chamar a atenção do espectador quanto ao filme de Marcelo 

Gomes é a simplicidade do título: Joaquim. Não Joaquim José da Silva Xavier, ou 

Tiradentes: apenas Joaquim. Talvez um nome como Tiradentes, o mártir da 

Independência (Geraldo Vietri, 1976), ou Liberdade, liberdade (Vinícius Coimbra, 

2016) tivesse ajudado na bilheteria, mas é por uma escolha consciente do diretor de 

Cinema, aspirinas e urubus que assim essa figura nos é apresentada. 

 Joaquim é uma obra crítica que revisa o legado historiográfico e cinematográfico 

do herói Tiradentes, buscando não só a desconstrução do mito mas, também, nos legar 

uma outra leitura possível sobre esse personagem. Quando digo possível, digo também 

necessária, uma vez que os filmes “históricos” só podem versar sobre o presente, 

conversando com o seu contexto de produção. Isso aocntece pois a representação do 

passado é sempre manufatura do presente fílmico, tornando ingênuas as pretensões de 

“fidelidade” e “realismo” de algumas empreitadas que vemos pela indústria. 

 

1. Uma estética da pobreza: novos corpos na tela 

 

Mesmo ele tendo sido assassinado e decapitado pelas forças de governo da 

época, o Estado brasileiro o moldou Tiradentes como símbolo da busca por liberdade e 

independência. Tiradentes – ou Joaquim – é feriado nacional, e sua própria coroação diz 

muito sobre o Brasil, seja pela constante aproximação de sua figura ao imaginário 

cristão, ou por simbolizar uma preferência oficial/estatal pela Inconfidência Mineira – 

em detrimento da Conjuração Baiana. Embora não tão cultuado atualmente, a 

persistência da sua imagem idealizada pode ser atestada pelos comentários que circulam 
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na internet acerca do filme,218 mostrando o tamanho do mito que Marcelo Gomes 

buscou derrubar.  

Afinal, essa é a História, com H maiúsculo. É a forma com a qual se tratou a 

memória desse personagem e como habitualmente ele ressoa em nosso cotidiano. 

Porém, em Joaquim, o que predomina é o ambiente do “homem comum”, da 

sociabilidade do cotidiano, do chão, do suor e da terra impregnada nas roupas. É uma 

narrativa sobre como um homem “simples” e relativamente “encaixado” veio a cometer 

o ato de subversão máxima: o crime de lesa-majestade. É uma possível explicação sobre 

a passagem da história para a História. 

 

* 

 

Uma região rústica do sertão mineiro, regrada pela estrutura colonial em que 

vemos poucos senhores, um poeta de ideias tortas, parte da burocracia portuguesa, 

                                                           

218 Dou como exemplo um dos inúmeros comentários que poderia expor aqui, retirado da crítica de 

Bruno Carmelo ao filme (www.adorocinema.com/filmes/filme-246133/criticas-adorocinema/, acesso em 

04/08/2017): “Pessoal, acabei de ter a maior decepção e o desprazer em assistir o filme Joaquim. Como 

brasileiro e principalmente como mineiro, fiquei extremamente frustrado com a imagem que foi passada 

no filme sobre o Alferes Tiradentes. Eu, assim como todas as outras pessoas que estavam na sala de 

cinema, ficamos boquiabertos com tamanha falta de sensibilidade e respeito para com a figura de 

Tiradentes. A imagem que o filme deixa é de um homem louco, completamente transtornado, 

visivelmente usado pelos senhores da época como instrumento de revolução. Gostaria que o sr. Marcelo 

Gomes – Diretor do filme, viesse a Minas Gerais estudar a história riquíssima de Tiradentes e da 

Inconfidência Mineira, pois me parece que ele lá de Pernambuco, lamentavelmente não conhece os 

fundamentos reais para escrever a respeito. O que vi foi uma AFRONTA a imagem de uma pessoa tão 

importante na história do país. Não recomendo o filme e sugiro ao sr. Marcelo Gomes que ao menos se 

retrate com o país e no mínimo com os mineiros frente ao descalabro que ele produziu e colocou nas salas 

de cinema por todo o país, decepcionante! Não precisamos de passar para o mundo através do cinema 

uma imagem completamente equivocada dos nossos poucos heróis. Com todos os tristes acontecimentos 

na política do Brasil, perde-se uma excelente oportunidade de retratar coisas positivas e pessoas que 

foram extremamente honestas e que lutaram verdadeiramente por um país mais justo”. 
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alguns escravos e índios, e a maioria de homens mestiços – ou de “livres-pobres”, como 

os classificou Maria Sylvia de Carvalho Franco. É nessa última faixa que se encontra 

Joaquim: entre o sonho demente de enriquecer – vivendo a boa vida em Lisboa – e a 

realidade de mal se diferenciar dos escravos e dos indígenas da região. Joaquim aparece 

de cabelos curtos para prevenir dos piolhos, dentes careados e roupas esgarçadas. A 

vida é dura nessa “classe média” na qual se encontra, onde a meritocracia é a última 

coisa que Joaquim pode esperar. Este parece ser o deslocamento central colocado pelo 

diretor aqui: Tiradentes não era um herói, mas um homem de seu tempo – e também do 

nosso, como veremos. Inflamado por promessas e desejos de riqueza e poder, aos 

poucos este homem vai se desiludindo, e este é o movimento narrativo que perpassa o 

filme e a psicologia do personagem. 

Joaquim (Julio Machado) é um homem sedento por ouro, riqueza que usaria para 

libertar seu amor, Preta (Isabel Zuaá), escrava de um dos administradores da vila onde o 

Alferes se estacionou. Para cumprir essa tarefa, aguenta de tudo: a humilhação por ser 

continuamente preterido por portugueses ao cargo de tenente; a submissão sexual de 

Preta ao Administrador da vila; e, por último, sua situação de semipauperismo. Mas ele 

não é apenas um ser passivo, mente e trai quando preciso, e sua raiva perante a situação 

só cresce durante a narrativa.  

O livre entendimento da figura de Tiradentes se contrasta com a cenografia 

extensivamente detalhista, com ênfase nos modos de vida rudimentar da população livre 

e pobre da região. O naturalismo do filme, então, trabalha para a pretensa reconstrução 

histórica do cotidiano das Minas Gerais: é, como foi dito, estratégia de construção de 

uma nova imagem de Tiradentes, essa que deve ser verossímil e factível para o 

espectador, uma estética da pobreza da região e da época. Não à toa se vê o nome de 

Laura de Mello e Souza, uma das maiores historiadoras sobre o período, assinando a 

ficha técnica como consultora. 

Assim como Joaquim, Zuaá recebeu – merecidamente – uma maior 

profundidade psicológica. Sua representação de mulher, negra e escrava foge do senso 

comum, e se ela serve os homens, é abusada ou se mostra nua, não é gratuitamente. 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

Todas estas ações trabalham para construir uma personagem ativa, complexa e com uma 

missão a cumprir: se libertar, o que ela de fato consegue, “virando o jogo” em relação 

aos brancos. Se por um lado o corpo de Joaquim é “dessacralizado”, o roteiro trabalha 

para representar o corpo negro e escravizado de Zuaá de outra forma, dignificando a 

personagem e dotando-a de protagonismo. 

Dessa forma, e não parece exagero dizer, a perspectiva que o diretor busca 

imprimir em sua obra ressoa as hoje inúmeras iniciativas de relativizar os olhares 

voltados para o passado, encabeçadas pelos movimentos negros, pelos movimentos 

feministas e, por que não, pela moderna historiografia – bem como suas crias 

contemporâneas e virtuais, como um Museu da Pessoa e a ação do 

coletivo SP Invisível. Joaquim, portanto, é um filme atento às problemáticas do 

presente, como a visão de que a História é feita, ao fim e ao cabo, por pessoas 

“comuns”. 

É quase inevitável a comparação com a representação dos escravos e dos 

homens livres pobres em Os inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade (1972). Nesta 

obra, a classe escrava aparece de maneira quase fantasmagórica na mise-en-scène, que 

foca a verborragia dos personagens principais, os poetas da Inconfidência. Como um 

corpo sem alma – principalmente nas cenas que se dão na casa de Cláudio Manoel da 

Costa (Fernando Torres) –, a escrava aparece e desaparece frente à câmera como um 

utensílio de seu dono. 

Tendo este filme como contraponto, é notável, ainda, a escolha de Marcelo 

Gomes de colocar como protagonistas Joaquim e Zuaá. Pois não só o seu corpo importa 

como elemento significativo para a trama, mas o sentido que Joaquim dá a sua luta e aos 

seus comuns no quilombo. Quando ele mostra sua admiração pela luta quilombola, em 

detrimento da estratégia do Poeta, o filme nos dá uma dica quanto à sua posição frente 

ao seu contexto de produção. 

 

* 
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Se o ponto forte de Joaquim é “reatualizar” a figura de Tiradentes segundo uma 

lógica progressista atual, atenta aos problemas de gênero, raça e ao protagonismo dos 

heróis do cotidiano, também temos como pano de fundo uma estrutura social que é 

montada pelo diretor para dar vida e coesão à trama. Podemos enxergar basicamente 

uma oposição triádica entre portugueses, “mestiços” e escravos, constituídos por 

africanos e indígenas. De forma mais complexa, temos no meio destes “mestiços” os 

intelectuais, como o Poeta e seus inconfidentes, e os “comuns”, representados por 

Joaquim e Ramalho, por exemplo. É impossível olhar para essa hierarquia social e não 

traçar paralelos com os dias atuais. Arrisquemos então enxergar em Joaquim uma 

metaforização da situação política atual, a fim de angariar algumas pistas sobre a força 

desta obra. Não se trata de ver uma correlação direta entre o filme e o seu contexto, mas 

perceber como a estrutura social pode aparecer na narrativa e nos elementos fílmicos.  

Em conversa com Joaquim, o Poeta refere-se aos portugueses como os 

causadores da discórdia entre os “brasileiros”, pois espalham a falácia de que no Brasil 

só há “corruptos, vagabundos e bandidos”. Seriam os portugueses as classes dominantes 

atuais? Ou melhor, seriam os portugueses a encarnação de uma ideologia que demoniza 

de berço a sociedade brasileira, enquanto glorifica a ordem dos países nórdicos e/ou de 

raízes protestantes? 

Outra nebulosidade paira no ar, agora pela caracterização do Poeta e sua turma. 

Intencionalmente trabalhados de forma superficial pela trama para que lhes recaísse a 

pecha de elitistas e demagogos, teriam eles identificação com alguma classe ou veio 

ideológico atual? Talvez a esquerda oficialesca, que quer tomar o poder (e tomou) para 

apenas repetir os gestos dos opressores iniciais, as classes dominantes? 

É curioso colocar na análise o fato de que Joaquim foi produzido pouco antes do 

processo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Neste imbróglio, a classe 

média foi mobilizada maciçamente em torno desta causa, como se sabe, por meio da 

grande mídia e por organizações como a FIESP. O saldo hoje está claro, de modo que 

não podemos dizer que o intelectual encarnado no Poeta simbolizaria a esquerda apenas, 
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como faz a crítica política evidente em Os inconfidentes quanto à estratégia pecebista 

dos anos 60. A situação atual nos permite enxergar que a direita também usa de 

argumentos de autoridade, baseados em seus próprios intelectuais e ideólogos, seja qual 

for a qualidade de suas obras. 

Por outro lado, parece-nos claramente que Joaquim representa uma espécie de 

“classe média” do período, figurada pelos conflitos internos e externos de seu 

personagem, inteligíveis graças à sua complexa psique. Prosseguindo com o raciocínio, 

Joaquim lembra a classe média atual, espremida entre a sempre possível pobreza/falta 

de direitos e as promessas de riqueza e consumo, alimentadas pela crença no 

reconhecimento do trabalho duro realizado pelo indivíduo. 

Enfim, os escravos e os indígenas figuram como as classes mais pobres e 

desvalidas do nosso país. E aqui, mais uma vez, o retrato é borrado. Fica claro a 

simpatia da narrativa pela ação direta, pela “verdadeira revolta” dos quilombolas. Isso 

pois, no polo negativo do campo que quer mudanças, temos o Poeta e seus amigos 

aristocratas, que ludibriam a classe média (tradicional ou ascendente) com suas falsas 

palavras de liberdade e igualdade. Se o artigo tivesse mais fôlego, certamente faria aqui 

uma comparação entre Os inconfidentes e Joaquim também nessa questão. Limitamo-

nos a dizer que, se a economia fílmica de Os inconfidentes coloca Tiradentes (José 

Wilker) no campo positivo do filme ao lado dos escravos219, Joaquim também o faz. 

Porém, mesmo que Joaquim aprove sua razão de ser, acaba reconhecendo o quilombo 

como uma luta externa a ele e seu campo de ação, o que complexifica o retrato das 

relações de classe. Cabe a um debate de maior fôlego discutir a força e a conveniência 

de tal representação. 

A grandeza de Joaquim reside também em seu fechamento, onde o filme nos 

sugere a resposta à pergunta inicial: “Por que só eu fui decapitado?”. Ora, pois você é a 

parte dispensável do plano: confiou numa classe que, por fim, te chamou a um banquete 

no qual você mesmo seria servido. Se a estetização do filme é meticulosa, a 

                                                           
219 Em estratégia considerada “obreirista”, segundo a interpretação de Gilda de Mello e Souza acerca do 

filme. 
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metaforização que poderia fazer a ponte lógica entre passado e futuro é 

intencionalmente borrada, possibilitando-nos apenas enxergar os contornos e o 

funcionamento geral dos processos, sugerindo-nos, instigando-nos. De maneira por 

vezes excessivamente didática, mas também rica, muitas representações foram feitas e, 

a partir disso, perguntas deixadas em aberto, colocando-nos o provocante sentimento de 

que essa história toda é, de alguma forma, familiar. 
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Fernão Pessoa Ramos 

CINQUENTA ANOS DE TERRA EM 

TRANSE E UMA CERTA CRISE ÉTICA EM 

1968220 

 

Em maio de 2017 comemorou-se o cinquentenário do lançamento de Terra em transe, 

filme de Glauber Rocha que influenciou não só a geração cinemanovista, mas igualmente um 

conjunto amplo de artistas contemporâneos. De Hélio Oiticica a José Celso Martinez, passando 

por Caetano Veloso, todos possuem declarações ou escritos atestando a dimensão da surpresa 

com o filme num período-chave da história brasileira, inclusive pela sensibilidade do que, em 

seguida, seria chamado Tropicalismo. Terra em transe foi realizado no segundo semestre de 

1966, ainda respirando os últimos ares da surpresa com o golpe militar de 1964. Apesar dos 

primeiros longas do Cinema Novo serem mais intimistas (ver Paulo César Saraceni, Joaquim 

Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Cacá Diegues), tanto a produção ligada aos Centros 

Populares de Cultura da UNE de antes de 1964 (o longa de episódios Cinco vezes favela e 

também o inconcluso Cabra marcado para morrer), como o primeiro longa de Glauber 

(Barravento), ou Os fuzis de Ruy Guerra, desenvolvem um universo ficcional no qual desponta, 

como alteridade, de modo inovador no cinema brasileiro, a figura do povo ou do “popular”. 

Ponto essencial a ser realçado é que essa figura surge como um “outro” que não é “si mesmo” 

(os cineastas têm sua origem no ambiente social da classe média brasileira). Olha-se para esse 

“outro” inicialmente com desconfiança e espanto, depois com exasperação e, finalmente, com 

deslumbramento. No conjunto do olhar, encontramos um autodomínio sobre a representação 

                                                           

220 Parte deste texto compõe o capítulo “Cinema novo/Cinema marginal, entre curtição 

e exasperação” do livro Nova história do cinema brasileiro (Edições SESC, no prelo), 

organizado por mim e Sheila Schvarzman. 
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da alteridade “popular”. Ele caminha de uma inicial certeza, com naturalidade, para uma 

pesada má-consciência com o próprio ato da representação, antes de querer exorcizá-lo nos 

modos do congraçamento. É um movimento que perdura e que iremos encontrar em filmes já 

distantes do Cinema Novo, no período chamado de Retomada e nas primeiras décadas dos 

anos 2000. 

Os contornos iniciais da representação do ‘popular’, conforme serão desenvolvidos na 

década de 1960, podem ser encontrados na primeira obra de Nelson Pereira dos Santos, Rio, 

40 Graus, de 1955, filme que marca em seu modo de expressão o novo cinema brasileiro da 

década de 1960. Respira-se ainda a representação da alteridade do “popular” com 

naturalidade e sem culpa, numa abertura similar àquela que inaugura a presença de novos 

ritmos na canção brasileira e a própria noção de uma música popular brasileira. A diferença 

central, para entendermos as particularidades da arte do cinema, é que, na canção, o outro-

povo produz sua arte (a tradição do samba, por exemplo), influenciando o conjunto, enquanto 

no cinema a atividade artística do outro-popular estará por inteiro ausente, até muito 

recentemente. Nunca houve uma tradição de autoria popular no cinema brasileiro. Talvez por 

isso a fissura com a alteridade popular, e os dilemas de consciência que a envolvem, sejam 

agudos e sentidos com tanta intensidade.221 

Nos filmes da geração cinemanovista anteriores a 1964, a representação da alteridade 

popular embute um saber sem má-consciência sobre o outro. Há uma naturalidade na qual a 

fissura da diferença é engolida sem dilema. O saber sobre outro serve, inclusive, para negar a 

cultura popular em sua expressão nas formas próximas ao transe (no candomblé, no futebol, 

nos ritmos fortes do samba e nas atividades das escolas), conforme podemos verificar em 

obras como Barravento, Os fuzis, nos cinco episódios de Cinco vezes favela, nos médias do 

grupo Farkas que mais tarde comporiam Brasil Verdade (Viramundo, subterrâneos do futebol, 

Nossa escola de samba, em menor grau Memória do cangaço), no curta Maioria absoluta de 

Leon Hirszman, entre outros. Dos filmes anteriores à 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol é 

aquele que estoura de modo inédito a representação clássica e a posição na qual o saber sobre 

o outro popular é emitido. Vidas secas, que vem de uma tradição anterior ao Cinema Novo, 

como um último suspiro do realismo do pós-guerra, também é recuado na intensidade das 

                                                           

221 Intuindo a proximidade desse dilema, a presença do universo da música popular na 

alta cultura é o tema central do segundo longa de Nelson Pereira, Rio Zona Norte. 
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lições que quer ensinar. De todo modo, a produção anterior a 1964, ou realizada logo a seguir 

ao golpe, possui a inocência arrogante de quem enuncia que sabe a práxis correta para a 

liberdade do “outro” popular. É um saber que embute conhecimento sobre os mecanismos da 

alienação que envolvem a consciência reificada do valor do trabalho social e a possiblidade, 

por meio de uma espécie de pedagogia artística, desse universo de fetiches a ser desvendado e 

revogado. 

Existe um ponto que constitui o núcleo da desconfiança do cineasta de classe média na 

representação da cultura do outro-popular. É o ponto que aparece como obstáculo em fazer 

valer seu saber racional sobre a práxis política correta e fornecer o mapa da reificação. Trata-

se dos afetos e das sensações de um “de-dentro” sensível do sujeito, pulsões indistintas de 

vontade e prazer, envolvendo sensações próprias que se articulam aos estados exaltados da 

subjetividade, abrigadas sobre a denominação de “transe”. O transe produz comportamento 

que envolve conjunto de ações e atitudes exaltadas, voltadas a um afeto de si irresolúvel e 

fechado, indiferente às asserções e argumentos racionais. Passa ao largo das estratégias 

expositivas que buscam deslocar a posição alienada do sujeito da história, pela transmissão do 

saber da reificação. Os estados de transe – conforme largamente presentes na cultura popular 

pelo transe religioso do candomblé, no transe do gol e fruição da expectativa no futebol, ou na 

absorção sensorial completa dos ritmos afro-brasileiros (e nas atividades que o circundam, 

como as escolas de samba) – são abordados de modo explicitamente negativo nesse primeiro 

encontro e embate (pois é disso que se trata) da geração cinemanovista  com o outro-popular. 

O modo de fruição artística (samba) e comportamental (religião, futebol) pelo transe, na 

cultura popular, choca-se com o saber da reificação e com a pedagogia da práxis que essa 

geração crê possuir e poder transmitir de modo clarividente. O poder e voz do saber sobre o 

que é melhor para o outro, embute o poder de ensinar e educar. A posição inferior do outro, 

na bruma do universo reificado, justifica moralmente a negação da alteridade sobre a qual 

esse poder é exercido. Negação que envolve a lição de moral (Os fuzis, Barravento, Maioria 

absoluta, Zé da Cachorra/Cinco vezes favela) e também a visão negativa (ou desconfiança) da 

cultura popular do transe quando ela é figurada em Nossa escola de samba e Escola de samba, 

Alegria de viver/Cinco vezes favela (alienação devida ao transe com o samba), Subterrâneos do 

futebol e Garrincha alegria do povo (alienação devida ao transe com o futebol) e Viramundo, 

Barravento (alienação devida ao transe com a religião/umbanda-candomblé). Nesses filmes é 

moralmente justo e positivo ter ascendência e saber sobre o outro. A cultura popular surge em 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

marcha reduzida, desfigurada, ainda quando puxada à ambiguidade, para formatar-se à 

denuncia da alienação. Constata-se a fraqueza do polo popular ou sua desorientação, devido à 

empatia com o transe. Não há ainda má-consciência sobre esse saber que traz em si a negação 

do outro, como posteriormente ficará evidente na crise ética que vive o Cinema Novo, em seu 

segundo fôlego, ao aproximar-se do marco de 1968. Manifestação clara da ideologia desse 

primeiro instante podemos encontrar num texto como o “Anteprojeto do Manifesto do Centro 

Popular de Cultura” de Carlos Estevam Martins, ideólogo dos CPCs, caracterizando a arte 

popular como “ingênua”, campo favorável para o exercício de um saber/poder fora de campo, 

que cristaliza e oferece o mapa da reificação. Com todas conhecidas distâncias, proximidades e 

conflitos entre CPC e Cinema Novo, o horizonte do discurso de Martins cala fundo nesses 

primeiros filmes. 

O segundo momento do Cinema Novo pode ser exposto em torno da trindade Terra 

em transe, O desafio e O bravo guerreiro. Dá-se a volta nessa primeira posição da boa 

consciência e retorna-se sobre si num modo de exasperação – que oscila e depois se afirma no 

paradigma da contracultura, da curtição e da exasperação (do “irracionalismo”, conceito caro à 

época) do final da década. Terra em transe, portanto, em 1967, reflete a eclosão da crise ética 

que teve em seus fundamentos o esgotamento da ascendência professoral, sem má 

consciência, sobre o campo da cultura e ações cotidianas do “outro-popular”. Momento de 

crise ética e de fissura inédita na subjetividade do saber sobre si, marca de um acontecimento, 

talvez grande, se quisermos falar de uma nova epistème para utilizar conceito caro a certa 

filosofia que lhe é contemporânea. Ela passa a dominar e irá claramente predominar até as 

primeiras décadas do século XXI. Nela, além da impossibilidade do fechamento do saber sobre 

o outro, trazendo-o para a voz de si, a cultura do outro-popular, como experiência do transe, 

vem para primeiro plano numa postura afirmativa e desafiadora. Os dilemas existenciais 

necessários para aceitar esse desafio compõem o âmago que move o protagonista de Terra em 

transe. A ideia da cultura popular e do transe como motor da reificação, a ser superado por um 

saber iluminista, claramente ficam para trás e sua constatação carrega consigo uma certa má-

consciência do momento anterior. A abertura para além da pedagogia da reificação no 

contexto do Tropicalismo irá além e conseguirá deglutir não só o transe popular, mas também 

a própria cultura de massas e suas mercadorias culturais – desenvolvimento que foge aos 

limites desse ensaio. 
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Portanto, não é só a fissura que explode sobre o “si mesmo” ao reconhecer a 

alteridade como algo a ser problematizado. Também o desconforto e o mal-estar com essa 

cisão (e com o passado de certezas no qual o império do saber sobre o outro foi construído), 

estão no centro dos dilemas que enfrentam o Cinema Novo e setores significativos da cultura 

brasileira na segunda metade dos anos 1960, particularmente no pós 1968/AI-5. Na 

valorização do eixo da experiência do transe e sua abertura para uma experiência de si, além 

da dimensão de uma pedagogia luckacsiana da reificação, desponta a emergência da 

contracultura que cristaliza a abertura de portas para a sensibilidade de corte tropicalista que 

é contemporânea na cultura brasileira. Aqui ainda seria necessário fazer a ponte entre a 

experiência do transe, fora do eixo do saber da reificação da mercadoria, e a abertura da 

mesma sensibilidade para a experiência do “pop” em seu encontro ativo, deglutidor (dentro 

das antigas tradições antropofágicas das vanguardas brasileiras) com o universo da cultura de 

massa e seus produtos industriais que circulam no mercado. Se o tropicalismo mantém um 

vínculo inegável com a sensibilidade “pop” e a deglutição do universo da mercadoria, a 

particularidade brasileira (clara em Oiticica, em Martinez, na canção e em Glauber) está em 

introduzir a fissura da representação da cultura popular, e seus dilemas como alteridade, na 

geleia geral do pop. 

Existe, portanto, uma “crise ética” sentida em filmes chaves deste período, expressa 

em Terra em transe (1967), O desafio (1965) e O bravo guerreiro (1968). Se Terra em transe 

inaugura a janela para a fragmentação tropicalista, enquanto ainda sente no rosto os ventos 

do passado de 1964, O desafio e O bravo guerreiro são obras que dialogam mais diretamente 

com a circunstância que vai ficando para trás. Teremos de esperar filmes como Macunaíma 

(1969), de Joaquim Pedro de Andrade, ou Brasil Ano 2000 (1968), de Walter Lima Jr para, no 

cinema brasileiro, encontrarmos um diálogo frontal, e sem má-consciência, com a 

sensibilidade tropicalista. Terra em transe, O desafio, O bravo guerreiro, compõe o quadro do 

que chamamos de “segunda trindade” do Cinema Novo, obras que possuem, nos pés de barro, 

o claro peso de uma crise ética que as atormenta e que tem em seu núcleo o deslocamento 

nas expectativas de ação do outro-popular. São filmes que mostram o drama do rapaz de 

classe média enfrentando um contexto ideológico que lhe foi caro um dia e se esvai 

repentinamente no pós-1964. Possuem, como notou Jean-Claude Bernardet, o diálogo franco 

e sincero da própria geração cinemanovista com o universo que a cerca, jovens pós-púberes de 

classe média urbana, com suas dúvidas e dilemas. Ao contrário do período anterior a 1964, os 
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filmes desta segunda trindade trazem um universo ficcional que aparece próximo ou colado ao 

cotidiano dos cineastas. O personagem central não é mais o distante caminhoneiro (Os fuzis), o 

retirante (Vidas secas) ou o matador de cangaceiro (Deus e o diabo na Terra do Sol), que se 

exaspera diante da passividade popular, mas o próprio jovem enfronhado em dilemas 

existenciais que envolvem a ação política que clama o agudo momento histórico. O universo 

cultural do “outro-povo” é visto agora de prisma diverso. A crítica ao conceito de alienação é 

direta e rebate dúvidas existenciais. O conceito de “alienação” parece haver crescido em sua 

abrangência. Depois dos dilemas provocados pela constatação de que o povo e sua cultura são 

“alienados”, agora se descobre que também a classe média pode ser alçada no mesmo 

conceito. O “si mesmo” alienado, nas dúvidas entre ser ou não engajado, é a força motriz da 

crise de consciência que cerca os filmes desse segundo fôlego do Cinema Novo. Terra em 

transe é sua expressão maior, quando as certezas pré-1964 ficaram para trás e a eclosão 

fragmentária de 1968 (os “superbacanas” “estilhaços sobre Copacabana”) do Tropicalismo, da 

luta armada e da contracultura – da curtição e da exasperação – despontam pioneiramente na 

sensibilidade do poeta. O dilema interior volta-se à própria subjetividade do jovem 

protagonista, em um recorte existencialista que busca eco, mas não encontra, tentando se 

firmar numa ação que lhe foge sob os pés. 

Em 1966, Glauber Rocha inicia a produção de Terra em transe, logo após haver filmado 

o curta Maranhão 66, sobre a eleição de José Sarney para o governo do Maranhão. O diretor 

declara ter gastado seis meses entre o início das filmagens de Terra em transe e a primeira 

cópia. Muitas das dificuldades devem-se à necessidade de se criar um novo país – o “Eldorado” 

– em cenários no Rio de Janeiro. O país onde se ambienta a ficção é uma ilha tropical. Sua 

capital (Eldorado) liga-se a única província no interior, chamada “Alecrim”. A trama “se 

desenvolve entre idas e vindas dos personagens de Eldorado a Alecrim”.222 O filme é narrado 

em flashback a partir da morte de Paulo Martins (Jardel Filho), que rememora em delírio sua 

existência passada. Poeta e militante político, Paulo hesita entre as forças políticas de Eldorado 

que disputam seu apoio. De um lado temos Porfírio Diaz (Paulo Autran), líder populista de 

direita com o qual Paulo esteve ligado na juventude; de outro, Felipe Vieira (José Lewgoy), 

líder com tonalidades esquerdistas, mas que oscila em suas alianças e para o qual Paulo é 

                                                           

222 Glauber Rocha, “Como e por que realizei Terra em transe”, O Estado de Minas, 

Belo Horizonte, 18 set. 1982. 
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atraído por Sara, militante comunista. Há também a figura do poder midiático, encarnado por 

Júlio Fuentes (Paulo Gracindo). Entre Vieira e Diaz, Martins deve lidar com as lideranças 

populares e o povo propriamente, cuja manifestações fogem às suas expectativas e parecem 

ser um estorvo para suas certezas. Na época de seu lançamento, Terra em transe foi criticado 

por não se situar de modo claro e didático em relação às forças sociais que figura no 

movimento da história. O filme traz para si o embate com o outro-popular como expressão de 

um mal-estar e nele se finca a seco, sem estabelecer um caminho de saída para os afetos de 

identificação em modalidades redentoras. 

Terra em transe pode ser visto como obra síntese dos dilemas da geração 

cinemanovista. É seu grande instante, seu momento operístico, quando o fôlego tem 

densidade para atingir o tom de exaltação dramática no contato com a grande História e nele 

penetrar com desenvoltura e naturalidade. Oscilações existenciais, que antes engatinhavam, 

adquirem densidade para um salto qualitativo e conseguem sua figuração em tragédia. Paulo 

Martins é a cristalização direta desse salto, personagem raro em nossa filmografia pela 

facilidade com que cresce e ganha densidade para pular, sem artificialidade, do corriqueiro 

cotidiano para o instante único e extremo dessa grande história – “o cosmos sangrento”, como 

ele mesmo define. Depois de Terra em transe, outros tentarão imitar o trânsito, mas poucos 

farão o caminho com sucesso. Nos anos seguintes, o cinema brasileiro parece ser inundado de 

pequenos “Paulo Martins” se debatendo para sair da vida e entrar na história, mas o pulo é 

frágil e fica aparente a artificialidade do movimento. A questão do “transe”, que surge no 

título e logo na abertura do filme com a trilha de atabaques e cânticos de uma cerimônia de 

candomblé, é chave para a compreensão do filme. Também é evidente a metáfora do 

momento político turbulento. Por meio do “transe” temos a visão da cultura popular que está 

no âmago dos dilemas existenciais que atormentam o protagonista e que farão com que 

rodopie em agonia barroca. 

Paulo Martins tem um grande tormento, uma grande culpa que carrega nas costas e 

atravessa o filme como móvel: ele, no fundo, despreza o povo e sua passividade, sua 

servilidade, “seu sangue sem vigor”, como diz a determinada altura. É um desprezo que surge 

em sequência do início, quando conflita o líder camponês recriminando-o de ser “tão covarde, 

tão servil” e define o “outro-popular” como “gente fraca sempre, gente fraca e com medo”. A 

fissura da consciência sobre a visão do outro popular como “alienado”, já mencionada, agora 
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dilata-se. Abre-se em abismo e situa a obra de Glauber num núcleo dramático do qual 

avançará posteriormente. O dilema torna-se mais agudo pelo assassinato, em seguida, do 

camponês que havia provocado o desprezo de Martins por sua fraqueza e passividade. O 

protagonista sente-se culpado, mas não se dispõe a lidar com esse sentimento de modo 

passivo, para purgá-lo na compaixão. Ativamente, cria no contraditório um clímax de 

exasperação. O resultado, no universo ficcional, é que abandona Vieira, o líder populista de 

esquerda da província, e retorna para as noites de orgias e prazeres na capital urbana de 

Alecrim. 

A forma da má consciência que persegue Paulo Martins em seus rodopios tem uma 

figura: a do povo. É ela que faz com que oscile entre os leques possíveis da ação política que o 

filme aponta, remetendo à situação política do Brasil de 1966/1967. Por outro lado, como 

âncora que lhe arrasta para além, está a amarga experiência existencial interior, coberta por 

insatisfação e náusea. É a sensação que será recorrente no cinema brasileiro da segunda 

metade do século XX e início do XXI. Aparece configurada em Terra em transe senão em modo 

pioneiro, em nitidez cristalina. Este é o momento que eclode o que estamos chamando de 

segundo fôlego do Cinema Novo, marcado pela má consciência num contexto que segue aos 

primeiros filmes mencionados anteriormente. Momento que já pode ser antevisto em O 

desafio, de 1965, e que atravessará o cinema brasileiro de final de século. 

A sequência-chave de Terra em Transe na qual o engajamento fracassado e a náusea 

são delineados é isolada do fluxo narrativo por um letreiro com os dizeres “Encontro de um 

líder com o povo”. Centra-se na relação do protagonista Paulo Martins (Jardel Filho) com o 

‘outro-popular’, o homem do povo, em seu retorno das noites de Alecrim para os braços do 

líder populista de esquerda Vieira (José Lewgoy). O motivo do destaque da sequência, para 

fora do fluxo narrativo, é sintetizar, com certa ironia (“Encontro de um líder com o povo”), o 

que se vai mostrar: o dilaceramento e o autoflagelamento de Paulo Martins ao não conseguir 

congregar, em sua experiência interior, a empatia com o “outro-popular” que sua consciência, 

e a sociedade que lhe cerca, demandam. A recepção de Terra em transe foi polêmica na época 

exatamente pelo filme não se posicionar criticamente nessa impossibilidade. 

Oscilando sempre, Paulo não tem sucesso em fazer vibrar a experiência subjetiva de 

seus afetos e sensações num modo que adira, como admiração, ao transe do “outro-popular”. 

O transe que emana do povo na sequência “Encontro de um líder popular”, na forma de uma 
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espécie de marcha carnavalesca, com políticos e passistas populares evoluindo juntos num 

ritmo musical constante e envolvente, é cercado por uma miríade de vozes simultâneas que 

transbordam em enunciados relâmpagos e contraditórios. Sara (Glauce Rocha), a militante 

engajada representando a esquerda comunista tradicional, quer se contrapor ao atormentado 

Paulo Martins. Este vê o transe do povo pelo lado negativo da alienação, rodopiando em 

agonia com frases cortantes de ironia e expressões de angústia. Sara se dirige em desespero 

para o protagonista atormentado pelo mal estar, querendo fisgá-lo das dúvidas e da náusea: 

“por que, por que você mergulha nessa desordem?”, afirma ela nesse momento-chave do 

filme. 

Sara quer escapar da visão do povo como alienado no transe e provar que existe algo 

diferente para Paulo Martins. Ela retira então um líder sindical do meio da confusão, Jerônimo 

(José Marinho), pedindo-lhe com insistência para que “fale”. Um militante comunista, 

companheiro de Sara, abre espaço para o pronunciamento de Jerônimo metralhando os ares. 

Nesse ponto, o transe popular e a balbúrdia cessam. O silêncio se faz para escutar Jerônimo. A 

liderança popular autêntica, o “outro-povo”, o personagem popular, começa seu discurso: 

“[estou] na luta das classes [...] está tudo errado, eu não sei mesmo o que fazer, o melhor é 

aguardar a ordem do presidente”. A situação é constrangedora, a imagem do povo submisso e 

covarde, da qual Sara quis escapar ao dar a palavra a Jerônimo, evidencia-se e se reafirma. A 

representação que o filme fornece do “povo” sindicalizado é caricata. Os demônios interiores 

de Paulo Martins novamente afloram. Não suportando a exibição da submissão, ele avança em 

direção a Jerômino e lhe tapa a boca com a mão. Olhando fixo para a câmera, dirige-se 

diretamente ao espectador (furando o universo diegético da ficção), para pronunciar a frase-

chave do filme que causou muito repercussão na época: “vocês estão vendo o que é o povo, 

um imbecil, um analfabeto, um despolitizado – já pensaram Jerônimo no poder?”. Sua voz é 

pausada e grave, a última frase é pronunciada de modo gutural. 

Imediatamente o transe, com o batuque em alto som e o povo sambando, volta à toda 

e cerca os personagens. Outra figura popular desponta, ascendendo numa montagem rápida 

que leva o segundo personagem popular de baixo para cima em três planos sucessivos. Um 

autêntico “homem do povo” (interpretado por Flávio Migliaccio) consegue se afirmar na 

confusão e manifesta querer falar. Destapa a boca do líder sindical, tirando a mão de Paulo 

Martins, e pede “licença dos doutores”. Diz então, com rosto tímido, que “seu Jerônimo faz a 
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política da gente, mas não é o povo, o povo sou eu que tenho sete filhos e não tenho onde 

morar”. Todos se calam, então, para ouvir esse segundo “homem do povo”, mas assim que ele 

termina a reação é imediata. É acusado de “extremista” aos berros. O “homem do povo” 

simples, que não é sindicalizado, mas tem carne, voz e corpo de povo, acaba morto logo em 

seguida, com um revólver figurado em sua boca e os olhos fechados. A reação à manifestação 

desse segundo “homem do povo” humilde, ignorante e passivo, leva a narrativa de volta a 

Paulo Martins, que se afunda noutro de seus “mergulhos na desordem” existencial, olhando 

exasperado para os lados. Questiona-se sobre o “transe dos místicos” e é cercado pelos gritos 

agressivos dos militantes, próximos de Sara, que querem mais atitude de sua parte. Aos gritos 

de “sua irresponsabilidade política” e “seu anarquismo”, ou ainda “suas teorias reacionárias”, 

lhe cercam, figurando no filme o discurso dos militantes políticos da esquerda engajada. 

Resumem o tipo de cobrança que dilacera a consciência de Paulo que não tem escala 

valorativa entre náusea, indiferença e culpa – síntese de um contexto ideológico no qual está 

mergulhada toda uma geração. 

A morte do “homem do povo”/Flávio Migliaccio pode novamente ser debitada a Paulo 

Martins/Jardel Filho. É a segunda morte de um homem do povo que cai em sua conta, em sua 

culpa. É lastro pesado, que faz ancorar o motor da má consciência. Está numa linha não 

distante dos parâmetros sartreanos, com forte presença no pós-guerra até a primeira metade 

da década de 1960, que tem foco nos dilemas existenciais do engajamento, seguindo-se a 

náusea no exercício da liberdade. Aqui surge no desprezo, que provoca em Paulo Martins, a 

passividade e a subserviência popular, levada ao paroxismo dentro do transe que cerca suas 

manifestações culturais. Existe nele, Paulo Martins, uma espécie de recuo fenomenológico do 

qual olha e se estabelece sobre a balbúrdia que aparece distante, num modo que limita e 

congela suas sensações e afetos. Ele não consegue – nem quer – ultrapassar a distância que o 

mantém avesso ao universo cultural do povo e seu modo de ser. Não o compreende, não vê 

desafio em querer compreendê-lo, nem se permite um retorno egóico para ter satisfação ou 

experimentar catarse na compaixão com o outro. Quer exercer sua potência, sua vontade de 

ação, mas a passividade do outro o trava, na mesma medida em que dele, povo, necessita para 

ter sua demanda de ação satisfeita e suprir sua consciência. Esse é o conflito e por isso a 

agonia. Também antevê a falácia dos dilemas mais simples, presentes nas demandas da práxis, 

conforme cobrada pelos militantes (aqueles que acusam sua “irresponsabilidade política” e 

“seu anarquismo”), dilemas que repercutem de modo progressivamente distante em sua alma. 
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No plano final do filme ainda aparecerá com armas em punho, esvaecendo-se ao longe com 

som de música épica. Mas é a memória que o leva até lá, não o encadeamento lógico ou 

consequente da ação engajada. As dúvidas existencialistas de Paulo Martins para desabrochar 

a ação não se conflagram no modo de fulgurar uma práxis (como ainda vinga no final de O 

desafio), e é isso o que causa espanto e polêmica na recepção do filme. Para fazer valer sua 

“liberdade” na “situação”, agora não repercutem as demandas de Sara e seus companheiros, 

abrindo espaço para a náusea e a melancolia exasperada, cobertas por certo “ennui”. Negação 

da práxis que se agiganta em sua teimosia, querendo pairar por cima da cultura do transe, 

para além das opções fáceis entre Vieira/Lewgoy e Diaz/Autran, afirmando simultaneamente a 

alienação do povo engajado/sindicalizado, sem também resgatar o povo espontâneo, o 

homem comum do povo, que o personagem de Migliaccio representa. 

A negação do povo por Paulo Martins tem um fundo de culpa, equivalente àquela que 

nutre a negação cristã do filho ao Pai, na cruz. É o vórtice de um rodamoinho existencial que 

impede a experiência de plenitude na ação política em plena sintonia com as oscilações que o 

momento histórico embute. Não conseguindo escapar do autoflagelo pela negação da cultura 

popular por alienada, abre fenda para a comiseração na culpa. Da acusação de 

“irresponsabilidade política” à de “irracionalidade” (ou afirmação da experiência não 

racional/não política do transe) há o passo que Glauber dá em 1971, no caminho que faz na 

direção do manifesto conhecido como “Eztetyka do sonho”.223 Nesse texto, temos o Glauber 

de uma fase posterior, que manda às favas as demandas de “responsabilidade” que cercam a 

ideologia do “povo alienado” e do saber da reificação, carregadas pela razão instrumental do 

engajamento esclarecido. Assume então definitivamente, sem remorsos e sem culpa, a 

potência das pulsões e o transbordamento irracional em busca do que chama de “integração 

cósmica”: “(na) existência contínua da arte revolucionária no Terceiro Mundo [...] o povo é o 

mito da burguesia. A razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo”.224 

O povo é o mito da burguesia e um bom chicote para nutrir sua culpa ou a busca de 

redenção na forma de catarse pela piedade. Ódio a si da burguesia que abre espaço para a 

                                                           

223 Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo, São Paulo, Cosac Naify, 2004. pp. 

248-51. 

224 Idem, “Eztetyka do sonho”, Revolução do Cinema Novo, p. 249, grifos do original. 
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negação da potência, que então se encolhe na experiência, de fundo cristão, da compaixão, 

em contradição com o recorte afirmativo da vontade. É algo (essa afirmação) que irá surgir e 

irradiar-se claramente, no modo pleno de seu exercício, na obra tardia glauberiana. Estamos, 

na realidade, no centro nuclear das exasperações de Paulo Martins. Traz a impossibilidade de 

afirmar a potência ao carregar a culpa pelo Cristo popular que havia ele próprio, Glauber, 

pregado na cruz em Barravento e também, noutra medida, em Deus e o diabo na Terra do Sol. 

Cruz que vai surgir de modo explícito em O dragão da maldade contra o Santo Guerreiro, na 

crucificação na caatinga do cangaceiro popular, como figuração da purgação merecida de 

Antônio das Mortes que atravessa o filme culpado e cabisbaixo por haver, de tal forma, 

regateado e oscilado na valorização da expressão popular. É também motivo para o 

intelectual/professor (Othon Bastos) inspirar-se e tomar uma atitude, tomar armas, o que 

acaba se efetivando de modo retorto.  

A trajetória traz dilemas que são progressivamente deixados para trás. A formulação é 

clara e, já no Glauber de 1971, a racionalidade não emerge no povo ou do povo, mas é uma 

forma (o discurso racionalista) da burguesia exercer seu poder sobre o povo. É o destino da 

culpa da classe média ao eleger o povo como alvo da compaixão e o motivo para o 

autodesprezo, combustível para alimentar o sentimento exaltativo e seguro da catarse pela 

piedade ou elevação. O novo foco e a valorização positiva da força pulsional do transe que 

encontramos em “Eztetyka”, agora realçado em si mesmo, como não havia sido (nem poderia 

ter sido) em Barravento, é nítido. A distância com as desconfianças e a visão negativa da 

cultura do transe no candomblé de Barravento estão longe em “Eztetyka do sonho”, 

mostrando como evolui, nesse ponto central, a sensibilidade dominante da obra glauberiana. 

Terra em transe é o momento de passagem no qual as “descontinuidades” de uma arte 

revolucionária passam a ser debitadas “às repressões do racionalismo”,225 embora nesse filme 

o caminho não seja percorrido na forma radical que encontramos nos longas de 1970 

(particularmente Cabezas cortadas) e depois no manifesto de 1971. A “razão da burguesia 

sobre o povo”, como a define Glauber, é a mesma razão iluminista que fundamenta o 

didatismo da “arte popular revolucionária”, conforme vimos em manifestos dos Centros 

Populares de Cultura. A verdadeira ordem da “razão do povo” toma uma nova configuração 

em “Eztetyka do sonho”, sem percalços e dúvidas existenciais, sem culpa, para adentrar 

                                                           

225 Ibidem, p. 249. 
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afirmativa os modos do transe místico do candomblé, do futebol, da música fortemente 

rítmica (samba) e outras formas de manifestação da cultura popular às quais o primeiro 

Cinema Novo nutria desconfiança. É posição que Glauber respirará plenamente somente nos 

longas do exílio e no seu último longa e que tematizou em texto escrito, de modo límpido, 

nesse janeiro de 1971 quando, em visita à Universidade de Columbia/Nova York, fez a 

comunicação “Eztetyka do Sonho”. Em Terra em transe, os dilemas do protagonista com a 

ordem do discurso burguês de esquerda ainda possuem massa crítica para provocar ebulição 

sob a pele e divagações barrocas. E as irrupções dessa ebulição são os “mergulhos na 

desordem”, tão próprios a Paulo Martins, no modo de exasperação existencial. 

A descrença com a falta de perspectivas na saída pelo engajamento não deixa mais 

dúvidas e aqui possui seu instante inaugural, como figuração propriamente nas artes 

brasileiras. Será acompanhada pela progressiva radicalidade que marca os próximos anos, 

principalmente a partir de dezembro de 1968. É a época breve e extrema do Cinema Marginal 

(Rogério Sganzerla, Júlio Bressane, Andrea Tonacci, Carlos Reichenbach, Luiz Rosemberg, 

Neville d’Almeida, Elizeu Visconti, Geraldo Veloso e outros) e do terceiro fôlego do Cinema 

Novo, o qual Glauber inaugura com Câncer, seguido de O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro e da produção de exílio (Cabezas Cortadas, Der Leone Have Sept Cabeças), além dos 

agudos Os deuses e os mortos (Guerra); Os herdeiros (Diegues); Pindorama (Jabor); Sexta-feira 

da Paixão, Sábado de Aleluia (Hirszman); Fome de amor (Nelson); Quem é Beta? (Nelson), 

entre outros. O horizonte agora está aberto para experiências radicais, oscilando entre a 

curtição, o desbunde, o deboche rabelaisiano, o “esculachar”, de um lado; a exasperação, a 

representação do horror desmedido, o auto “se esculhambar”, as formas do animalesco e do 

escatológico, de outro. Na realidade, são duas faces da mesma moeda que apontam para um 

momento histórico terminal. Apenas cinco anos transcorreram desde as ilusões pré-1964, mas 

muita coisa se passou nessa época de extremos. 
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Alexandre de Oliveira Torres Carrasco 

The limits of politics: Merleau-Ponty 

and Lefort. On the rights of men and 

European pax: notes and drafts *. 

I fly where no one else can - I live in minimum 

light  

I can hear the slightest gasp – I sniff the  

blood 

and capture 

the prey 

in the dark. 

 

“Own”, Orides Fontela 

 

 

When we think of the obvious relationship between Merleau-Ponty and Claude Lefort, 

it becomes possible to imagine a passageway, a frontier that gives us an overview of the 

changes regarding the political thinking that have taken place in Europe - as well as the rest of 

the world - over the last two and a half centuries, by connecting a more general problem to an 

apparently objective obstacle. Thus, initially, what we might call Merleau-Ponty’s anticipation 

of the end of an intellectual, practical and theoretical cycle, would be, as expected, the 

exhaustion of the philosophy of history as the (almost) exclusive key to the understanding (as 

well as the self-understanding) of the European experience, and all the speculative 

implications such assumption conveys. We can add our objective obstacle - the so-called “real” 

                                                           

 Tradução de Daniela Corrêa de Sequeira. 
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blocking (our second element) of revolutionary politics after 1945- to that equation. So it is not 

a coincidence that we see the rights of men at the beginning and end of this broad cycle, from 

the French revolution to the critique of totalitarianism in the East. 

 

This paper is guided by the idea that Merleau Ponty’s obsolete book Adventures of the 

Dialectic 226- a book written in a lost language and on a theme cursed by immediate posterity 

(the ill-fated dialectic and its desire to “totalize” everything) - is not only an anticipation of the 

beginning of structuralism in French philosophy but also a symptom (reflected in the back of 

mirror, so to speak, a symptom of French ideology itself, spinning around like it usually does) 

of a new icon that takes place in the background of the concrete change of the material march 

of the world - cause and effect of the remarkable achievements of the post-World War -, 

something that could be called the construction of a new European pax. And it would also be 

worth asking - perhaps not here - about the importance of European pax to the regular 

exercise of world power, one that was carefully built - not by chance -, after the Thirty Years’ 

War, a war we could understand as a war between states overlapping a widespread civil war 

between classes. 

 

Thus, there is a profound intuition in the change of the nexus of narrative of what was 

called “history,” one of the most expensive myths of the West, Levis-Strauss versus Sartre. Or 

even better, a deep insight into the destinies of the philosophy of history, a genre that 

                                                           

* A shorter version of the following text was first presented at the International Colloquium “Claude 

Lefort, the Democratic Invention Today”, in October 2015, at the University of São Paulo. A second, 

significantly larger version was presented at the Colloquium on Contemporary French Philosophy, at the 

Federal University of Lavras, in December 2015. I also had the opportunity to present a third version of 

this paper during the meetings of the Hybris group of the Graduate Program In Social Anthropology of 

the Federal University of Sao Carlos, under the curatorship of my dear colleague Jorge Vilela. Ever since 

its first version, the subject and its surroundings have shown themselves to be fruitful. I had the pleasure 

of exchanging arguments and counter arguments of its many versions with my colleague and friend Luiz 

Damon, with whom I spoke almost continuously about it during this entire process, and with whom I 

always learn. This text is also a debtor of the Ruy Fausto Conference in the already mentioned meetings 

of the Lefort colloquium, as the reader will be able to realize. I am the sole responsible for this text, with 

all its possible misconceptions. 

226 Merleau-Ponty, Maurice. Adventures of the Dialectic. Northwestern University Press. Evanston, 

1973.  
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paradoxically - et pour cause - has historically run out, and Merleau-Ponty’s understanding 

such phenomenon as the current absence or failure of such nexus, the nexus behind the 

philosophy of history. It is not by chance that the confirmation of the existence of such nexus 

will become, so to speak, the remarkable nexus of Merleau-Ponty’s book. 

 

At the end of his preface to Adventures lies the obituary of an era: “In concluding our 

work, we try to bring this liquidation of the revolutionary dialectic to its conclusion.”227 It is 

worth remembering that, in short, the epilogue of this same adventure revolves around the 

impossibility of placing the revolution in an ideal present of the revolution itself, which leads 

us to the more serious problem of wondering how much of a “real” revolution was there in 

past revolutions. The revolution as a mystical ideal or spiritual honor reference, which sooths 

resentments and calms down our neuroses, is, in turn, a current symptom of our time (and its 

exhaustion) and not of the age of revolutions. So, when we now imagine past revolutions, its 

most transparent and ideal moment in actual history would - hypothetically - take place by the 

perfect syncing - both from the factual as well as speculative point of view – of revolution - as 

an ideal of itself -, history and class struggles, all in sync with a factual experience. This ideal, 

when one thinks of it a posteriori, is also the subject matter called into question by Merelau-

Ponty’s book. Daniel Guérin’s book will predictably be sparred for the sake of Merleau-Ponty’s 

argument. Daniel Guérin understands there were two revolutions within the French 

Revolution: one of the bourgeoisie and one of the Bras Nus, which happened in two distinct 

“time frames” but shared the same timetable. Starting from Guérin's book, the scope of 

Merleau-Ponty’s objections goes much further.228 

 

Well, this apparent blocking - a symptom of our time, which transforms the desire for 

revolution into the ghost (or fantasy) of the revolution -, comes clearly from what we might 

call the infinite evil of understanding of being involved in the march of historical reason. 

                                                           
227 Id at 07.  

228 Id at 308. 
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Merleau-Ponty distances himself from the philosophy of history making several speculative 

precautions. 

 

Let's go back to the preface to the Adventures. The eradication of the revolutionary 

dialectic of which he speaks follows a very precise path. It is not only the emergence of 

subjectivity that tarnishes the historical march of its anonymous and algebraic purity, 

capturing from the latter the privilege of an emerging sense. Subjectivity has always been 

present; otherwise there would be no phenomenology in Hegel. It is, therefore, a new type of 

subjectivity. It is not the one from the Hegelian phenomenology though, but that of the 

Kierkegaardian anguish, the best dramatic figuration of the infinite evil of understanding. The 

frivolous subjectivity of each individual, this random “little me” begins to operate in a critical 

manner and aims at “clarifying” things, something the spirit would only find after Minerva’s 

flight. Kierkegaard against Hegel, the philosophical crumbs against the great logic. This random 

“little me”, which does not fit into the algebra of history, would no longer be, after all, a mere 

epiphenomenon. 

 

Well, the emergence of subjectivity in history and politics, according to the 

enlightening key to the preface, “experience as interpreted” (“In the crucible of events we 

become aware of what is not acceptable to us, and it is this experience as interpreted that 

becomes both thesis and philosophy. We are thus allowed to report our experience frankly 

with all its false starts, its omissions, its disparities, and with the possibility of revisions at a 

later date.”229) understands history works very similarly, if it not in the identical manner of 

subjectivity itself (with both its false starts and its disparities). Merleau Ponty’s exhortation to 

“frankly” report it, its winding path, has an unsuspected methodological nature: it is necessary 

to recognize that history deceives itself, for it also derails. There is an even more acute 

assumption behind all of this from which the emergence of this new subjectivity form in 

historical calculus can also be understood as a symptom: the separation between means and 

ends in the course of history - as we see in Merleau-Ponty - is yet another measure to disrupt, 

in an indelible manner, the deception of reason, whose deepest meaning is to arrange means 

                                                           
229 Id at 03. 
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and ends regardless the scope of subjective experience. Thus there is a return to politics prior 

to reason. The conceptual and stylistic effort of the preface to the Adventures is to present, as 

a thesis - a rather convincing one we must say - how “understanding” and “reason”, according 

to the classical separation of the philosophy of history, no longer operate in such a way as to 

be the strict cut of the historical experience. There is a permanent juxtaposition of 

understanding to reason, and of reason to understanding, whose theoretical meaning cannot 

be other than that reason has run out before it becomes a reality, for it no longer, deceptively 

or not, totalizes anything. The non-totalization of historical reason is the opposite of the law: 

subjectivity in a new historical system. Such exhaustion is responsible for bringing politics to 

the forefront, policy as a contingent articulation (the dialectical nexus is missing, because it 

lacks the deception without even being aware of it, but in the end, not knowing it did not 

matter) between means and ends, which restores the political problem. As early as 1955 

Merleau-Ponty warned that this was not the end of history, and used a classical Marxist claim 

to overcome any obstacle: the relationship between prehistory and history.230 The fact is that 

this was not the end of history, but the end of one history, the end of an intellectual 

experiment that, to a greater or lesser extent, guided both world as well as the European 

political thought. 

 

*** 

 

“Politics is never the encounter between conscience and individual happenings, nor is 

it ever the simple application of a philosophy of history. Politics is never able to see the whole 

directly. It is always aiming at the incomplete synthesis, a given cycle of time, or a group of 

problems. It is not pure morality, nor is it a chapter in a universal history which has already 

been written. Rather it is an action in the process of self-invention.”231 

                                                           
230 “But what is that end of history on which some people make everything depend? One supposes a 

certain boundary beyond which mankind stops being a senseless confusion and comes back to the 

immobility of nature. This idea of an absolute purification of history, of an inertialess regime without 

chance or risk, is the inverse reflection of our own anxiety and solitude. (...) Marx did not speak of an end 

of history but of an end to prehistory”. Id at 05.  

231 Id at 04. 
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In the “process of self-invention”, the key idea of the permanently contingent relation 

between means and ends follows its most obvious corollary: politics has an inescapable 

subjective dimension, detached from any strict “historical” or “historicist” determinism. 

Subjectivity, as Merleau-Ponty will later say, is not and cannot be held hostage to the algebra 

of history, which means that neither can history. 

 

On the other hand, but for the same purpose, it is worth noting that from the point of 

view of the genre of Merleau-Ponty’s book - the adventure novel - this very noble genre - had 

also expired without even knowing it. It is true that the good novel must start ignoring its own 

form so it can later investigate it (the best ones worked like this). All were familiar, however, to 

the idea that the nexus of the novel, the path of the heroine or the hero, would not come from 

a mere “abstraction” of reality, but would be based on a very real abstraction. The world, it 

was believed, could be reflected in a mirror. It turns out that, from the great narrative of 

fiction of the nineteenth century, there are only the metalanguage games left, and, by 

extension, the restoration of literature as salon fun, or something close to it. It is not without 

reason that the “sum” of such reasonings partially retraces Sartre's diagnosis of “What is 

literature?”, a book praised by Merleau-Ponty in Adventures, about giving literature back to 

“specialists,” (the restoration of literature after 1848), a clear sign of both the end of the 

adventure as well as the end of the novel.232 If we are allowed to be eccentric here, Proust is 

the one who will give us a hint of this idea at one of the volumes of In Search of Lost Time. The 

amount of time that still had to be lost, and its non-objective counterpart, adventure, a detour 

from efficiency, is perhaps the best and most serious illusion of the book’s narrator. Even more 

so when this remarkable romantic substance - the lost and the rediscovered, the adrift steps of 

Julien Sorel or Lucien de Rubempré, the childhood sweetheart, the innocence that puts 

education in perspective, the home rediscovered in the metropolis. The time of the narrative - 

                                                           
232 “It has not been sufficiently noted that at the very moment when he appeared to take up the Marxist 

idea of a social criterion of literature, Sartre did it in terms which are his alone and which give to his 

notion of historicity an absolutely new meaning. In What Is Literature? 109 the social is never cause or 

even motive, it is never behind the work, it does not weigh on it, it gives neither an explanation nor an 

excuse for it. Social reality is in front of the writer like the milieu or like a dimension of his line of sight”. 

Id at 156.  
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this non-object illustrated by sentimental examples - already slips through the fingers. The end 

of the adventure it is a key theme of the end of the novel, just like the disappearance of 

Albertine. Only the leftovers of adventure, on a critical (and sentimental) basis, can still 

recover that romantic and literary tone that would, according to Proust, make Balzac’s 

literature unsurpassable: 

 

“All these so pleasant moments which nothing would ever restore to me again, I 

cannot indeed say that what made me feel the loss of them was despair. To feel despair, we 

must still be attached to that life which could end only in disaster. I had been in despair at 

Balbec when I saw the day break and realized that none of the days to come could ever be a 

happy day for me, I had remained fairly selfish since then, but the self to which I was now 

attached, the self which constituted those vital reserves that were set in action by the instinct 

of self-preservation, this self was no longer alive; when I thought of my strength, of my vital 

force, of the best elements in myself, I thought of a certain treasure which I had possessed 

(which I had been alone in possessing since other people could not know exactly the 

sentiment, concealed in myself, which it had inspired in me) and which no one could ever 

again take from me since I possessed it no longer.”233 

 

We speak at last of that which only arises through its own absence, of which we have 

but the bitter late consciousness, repeating this infamous word, and whose same 

consciousness does not bring back the object, because there is no more object left to take. It is 

only the loss of the object that makes it partially possible to recognize such loss, thus 

subverting the very meaning of consciousness. Hence here lies the bitter aspect of this 

reunion. And let us make it clear: there is resemblance to the ill-fated flight of Minerva after 

the realization of the spirit. Even if Minerva had seen something - could she still fly - she would 

not be able to understand it. These are also the adventures of the dialectic to a great extent. 

 

                                                           

233 PROUST, M. À la recherche du temps perdu, Albertine disparu, Paris, NRF, Gallimard, 1989, p. 79. 
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Let’s go back. The change in the nexus of narrative, as we call it, appears in Merleau-

Ponty's book in the following speculative theorem: it is the fall - to be explained- of reason 

onto the soil of understanding that produces the reflux of identity – a mere identity - in the 

tonus of the dialectical narrative. This will be the mark of the exhaustion of a long cycle, which 

we announce with great fanfare. 

 

This is the common ground of the frontier we spoke of, a hypothesis we have 

suggested and explained. Since every border is a mark of passageway - end and beginning of a 

real or imaginary passageway onto the territory of others -, it revolves around a certain 

exhaustion of the philosophy of history, or at least of a certain philosophy of history, in the 

strong and speculative sense, responsible for the European experience (to some extent 

elevated to the condition of world experience) from the nineteenth century on (starting in the 

end of the eighteenth century). 

 

And before we go any further, what would all this mean? It means that history – an 

anonymous and collective experience - and its narrative would be set in motion by something 

universal represented by class - hence a universal class - that denies itself, and as if this 

movement of class and denial, which makes it possible for class to simultaneously move within 

society, were capable of capturing the core meaning of that same experience, becoming its 

own logic of meaning. The sense of history and its less mediated counterpart – politics - would 

only operate through that syntax/semantics core. It would be the algebra of history that would 

present the key to the political meaning of experience, which in turn would mean that the 

secret of what politics projects as possible (and we are not talking about the simplistic political 

of the possible but of the possible that politics itself presents as such) is given to us by the 

march of history, according to the narrative of the philosophy of history. The ends would have 

the permanent gift of redeeming the means, and the belief in the deception of reason would 

protect us from blind action, which would be exclusively guided by morals. Experience, in a 

strong sense, would be articulated by means of the speculative knot to unite class and denial 

itself in person, in order to produce the famous movement of the denial of denial, the 

throbbing formula of Hegelian geometry. We used to call it reason (as opposed to 
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understanding) and its corollary informed us that the wounds of the spirit would be healed 

without leaving scars. 

 

In order to understand the meaning of this passageway, the frontier between two 

political thinkers, which we also intend to describe, we would have to understand it as the 

unfolding of two unequal and combined developments - and we excuse ourselves for being so 

attached to the past -, that is: the exhaustion of the philosophy of history and the rise of a new 

political thinking. 

 

The first concerns the diagnosis of Merleau-Ponty in his Adventures. Such diagnosis 

was still made in the language of the philosophy of history. The second concerns Lefort's 

infamous article on how human rights constitute a policy, which would, cum grano salis, 

represent the prehistory of Lefort’s position specifically regarding the rights of men, to 

Marxism in general, and, of course, to politics in its proper sense. Lefort's critique is based on 

another famous text by Karl Marx's, On the Jewish question.234 

 

So our intention here is not to present a research project about the obvious affiliation 

of Claude Lefort with Merlau-Ponty's political thought. Our intention is to discuss the way in 

which Merleau-Ponty had already stated the classical question of the “limits” of history and 

the philosophy of history through a kind of eccentric and yet immanent speculation. When 

faced with the limits of the dialectic, Lefort’s understanding of the rehabilitation of politics as 

struggle, violence and force, partly displaced from the (no longer existing) absolute nexus of 

the philosophy of history, stems from Merleau-Ponty’s outlook on the subject. If we take into 

account the fact that Merleau-Ponty had already undertaken the previous work of emptying 

the pretensions of reason, we understand how it becomes possible to re-dimension the 

political experience through a sharper understanding. The passageway of which we speak can 

be summarized in the following checkpoint - in times when immigration restrictions make it 

                                                           
234 MARX, Karl. “On the Jewish Question” (1843). In: The Marx-Engels Reader. Edited by Robert 

Tucker, New York: Norton & Company, 1978. 
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necessary to always explicitly authorize transit -: what Merleau-Ponty describes as the 

“external” limits of the dialectic, by showing a precise handling of understanding and reason, 

Lefort explains with non-dialectical instruments. 

 

There is nothing new to be said regarding the theoretical affiliation between Lefort 

and Merleau-Ponty. There is also nothing new to be said about both the scope and the 

relevance of Lefort’s criticism of Marx (especially regarding his political criticism). The false 

premise would lie here: the more general and ancestral assumption of Lefort’s movement 

stems from a both theoretical and practical realization, on Merleau-Ponty's part, of the scope 

and limits of the dialectic, made in sort of “dialectical” terms (even if not strictly formal terms, 

in the sense of a “dialectical logic”). In the passageway from Merleau-Ponty to Lefort, the 

properly dialectical dimension is emptied to the extent that once the critical sense of 

understanding has been liberated, so to speak, as the outer boundary of the dialectical 

movement that no longer totalizes things; politics becomes the forgetting of reason. It is the 

emergence of the political as a mere “action that is invented.” This would make everything 

whole: from the emergence of the political and the political institution in Lefort, and from the 

decline of history (and the philosophy of history) in Merleau-Ponty. The political becomes the 

syntax of understanding when reason abandons the prose of the world. 

 

Let us take a look at the following excerpt: 

 

“What, with regard to this history, does the modern 'political revolution' signify? Not 

the separation of power and right, for such a separation was essential to the monarchical 

state. Rather, it signifies a phenomenon of disincorporation of power and disincorporation of 

right which accompanies the disappearance of 'the king's body', in which the community was 

embodied and justice mediated; and, by the same token, it signifies a phenomenon of 

disincorporation of society whose identity, though already figured in the nation, had not yet 

been separated from the person of the monarch. 
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Instead of speaking of ‘political emancipation’ as though it were a moment of political 

illusion, it would be better to examine the unprecedented event constituted by the separation 

of power and right — or, if we have fully appreciated what is involved in right, the 

simultaneous separation of the principle of power, the principle of law and the principle of 

knowledge”235. 

 

The disincorporation of which Lefort speaks is not merely an abstraction, equally 

modern as both experience and instrument, which can be traced back to Montaigne, although 

one can understand the abstraction of which we speak as an assumption of the 

disincorporation referred to above. Rather, it is a critical device of a different nature that 

would launch political modernity, so to speak, and which can be understood as the effect of a 

long-term process of making it possible to “incorporate” the first abstraction of the life of 

power and of political experience. In spite of Lefort’s flirting with Tocqueville's narrative 

(perhaps more than just flirting), the execution of Louis XVI (a good king, by the way) can serve 

as a symbol of enormous rhetorical power, which in modern times becomes a synonym of the 

political: the space of the political as well as the space of politics have no body. It is not simply 

that they do not have a body; the more important aspect is the fact they do not need one. The 

political act of taking the glass of power is not equivalent to changing it. It forges the 

emergence of modern political consciousness that power, politics, and everything political do 

not have a body, even if there is the fantasy of a body whose criticism must ensure that it does 

not belong to them in the proper sense. In the revolutionary process, the body that is 

discovered is the private body. So it does not seem so unusual that in the absence of the king's 

body, in the case of the French Revolution, the Committee of Public Safety will eventually take 

on space, and for a moment, all of the space available for the exercise of power, but it did not 

last because it did not belong to such space in its proper sense. The critical meaning of Lefort’s 

position regarding the revolution is that it is not exactly the moment of the emergence of 

“popular power” or even of class struggles, which he acknowledges to exist; the revolution is 

clearly speculative. Be it in the shape of popular power, the new figure of sovereignty in 

modern political experience, or class struggles, the fact is that modern political experience 

                                                           

235 LEFORT, Claude. Political Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism. 

Edited and Introduced by John B. Thompson. The MIT Press. 1986. Page 255.  
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brings the disincorporation of power. So, the characteristic of the revolution would be the 

discovery of political space as an empty space. It is no longer the unprecedented mobility of 

classes that crystallizes modern experience and, by extension, modern political experience, 

one of the ways of characterizing the denial of the denial. It is the recognition of the lack of 

necessity of the political action and thought and the action that comes from understanding 

this. From there on, the seizure of power is no guarantee of its stability (it does not go back to 

the now fetishistic body of power, nor the lost naiveté of the subjects). The exercise of politics 

means accepting that there is always the risk of acting without foundation, without substance. 

This is one of the most evident corollaries of the disincorporation of politics (or the “all politics 

is opinion”, of the Adventures of the Dialectic). In the optimistic version, this process leads the 

subject back to his own body. More than that, it gives back the subjects the political sense of 

their own bodies, and it seems to us that based on that it is also possible to praise and defend 

civil society and human rights above all: the body. If we assume the body as something 

intangible and inalienable of each individual - a modern invention-, it is then also an intangible 

and inalienable political good. It is the body that moves into the space of power and occupies 

it, though always temporally, but because it belongs to no one but to each individual, it does 

not offer itself to the space of power, to the political space. It is my body that puts emptiness 

into the sovereign's body. It is not by chance that the problem of revolutionary violence is 

closely linked to the understanding of human rights as politics. This process - from abstraction 

to disincorporation – in the heart of politics produces the most remarkable effect: by 

separating power, law and knowledge, the necessary conditions are created for the 

democratic experience, the optimal face of modern political experience. It is not, after all, the 

discussion of formalisms that would define a form of government. These are the substantial 

conditions for democratic action: each individual has their own body. Politics may move it, but 

the body does not subsume to it, is not totalized by it. From Montaigne's modern skepticism to 

the French revolution, however, we would still have to understand the illustrated cynicism of 

Rameau's Nephew, side effect of the same process, and something that could be understood 

not only as the comic - and to some extent subjective - effect of modern abstraction, but as a 

disincorporation of the sovereign's power in manners and customs. But the cynical 

internalization of the absence of the substance of power and the equally cynical assumption 

that there are only interests to be addressed can produce a comic setback, a widespread will 

of parody, common good that is a joke. And so if one expresses his/her opinion - the common 
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currency of the animal life of the spirit - to get the body that better suits him/her – He/She is a 

cynic after all - where would the mere disincorporation of power lead him/her? There are 

certainly totalitarianisms and populisms out there to justify such understanding - the evil 

genius comes before the fetishism of critique of criticism, let us not forget that. However, 

couldn’t we suspect that the exception to democratic experience is not its rule, that 

disincorporation is of a moral nature for an increasingly administrated society, that is, one that 

holds and controls more and more bodies? 

 

*** 

 

Let us return to Merleau-Ponty, now setting the limits of dialectic straight. In the 

famous ending of Adventures of the Dialectic, Merleau-Ponty apologizes for what he had once 

named attentisme marxiste. He commented on the classic theme of violence (Humanism and 

terror236) and its political unfolding and consequences. What exactly was Merleau-Ponty’s 

path from 1947 to 1955? He thought on how to deal with and understand a legacy tradition, 

the dialectical tradition, or at least a certain dialectical tradition, which bears a special 

constellation of classical themes, such as the philosophy of history, and its political corollary, 

namely the universal class and its politics, the logic of history and its algebra, and, above all, 

the most “external” theme of revolutionary violence (the submission of the body, his and 

others’, to the logic of history). And since this is a matter of dialectic, the most external 

problem becomes the central problem: how to deal with the suspicion of the exhaustion of 

                                                           

236 MERLEAU-PONTY, M., Humanisme et terreur, essai sur le problème communiste, 

Idées/Gallimard, Paris, 1947.  

“Just after the war we tried to formulate a Marxist wait-and-see attitude. It seemed to us that the Soviet 

society was then very far from the revolutionary criteria defined by Lenin, that the very idea of a criterion 

of valid compromises had been abandoned, and that, consequently, the dialectic threatened to become 

once more the simple identity of opposites, that is to say, skepticism. A completely voluntaristic 

communism became evident, based entirely on the consciousness of the leaders-a renewal of the Hegelian 

State and not the withering-away of the State. But however "grand" Soviet "politics" may have been, we 

observed that the struggle of communist parties is in other countries the struggle of the proletariat as well, 

and it did not seem impossible that Soviet politics might thereby be brought back to the ways of Marxist 

politics. We said that the U.S.S.R. is not the power of the proletariat, but the Marxist dialectic continues 

to play its role throughout the world. It jammed when the revolution was limited to an underdeveloped 

country, but one feels its presence in the French and Italian labor movements.” (page 228). 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

both the philosophy of history and dialectic, with respect to what revolves around it and 

around history as well, such as violence itself? Merleau-Ponty's strategy may seem eccentric, 

even for dialectical developments, but it is not unmotivated. Violence ties two essential knots 

for Merleau-Ponty’s reflection: body and subjectivity. How much of history can legitimately 

violate and overwhelm a living body, and the subjectivity substitutes it? Such question 

(whether the debate between Hegel and Kierkegaard, or the policy of the post-68 intellectuals) 

is already present in Merleau-Ponty. The novelty of bringing back the theme of revolutionary 

violence in Adventures of the Dialectic would be that, based on the latest analysis, this record 

would no longer be a direct record of history and philosophy of history, either because these 

themes have lost their “first degree realism” or because political mediations of a different 

nature sometimes have lead to the possible algebra of history. To sum up, after the war, there 

was no one sufficiently aware that could, after the first uproar, bet all his or her chips on a 

revolution right after it ended. European pax was already under way and the European Coal 

and Steel Community (1951)237, the well-established beginning of the common market and 

currency union, and a number of other multilateral policies for Europe, which had just 

emerged from a fratricidal war, were there to show it. In fact, the last war of the thirty years’ 

war had just ended. After almost sixty years it was all that was left. The truth is the result and 

the result is truth. 

 

Let us note, however, how much of the cleverness of Adventures of the Dialectic lies in 

the immediate (and difficult to remove) coat of paint of time and the reader risks seeing an 

outdated (if not defeated) debate in the book, in a dead language. In his own way, Merleau-

Ponty anticipated post-1968 Europe (in spite of 1968), and saw in the “revolutionary” versus 

                                                           

237 Judt, Tony. Postwar: A History of Europe Since 1945. The Penguin Press. New York City. 2006. 

 “The expanding web of international alliances, agencies and accords offered little guarantee of 

international harmony. With the benefit of hindsight we can now see that between them the Council of 

Europe, the European Coal and Steel Community, the European Payments Union and above all the North 

Atlantic Treaty Organization were the germ of a new and stable system of inter-state relations. 

Documents like the Council of Europe's 1950 Convention for the Protection of Human Rights would 

acquire lasting significance in the decades to come. But at the time such documents, like the agencies that 

published them, rather closely resembled the well-meaning but doomed pacts and leagues of the 1920s. 

Skeptical contemporaries could be forgiven for paying them little attention. Nevertheless, with the death 

of Stalin and the end of the Korean War, Western Europe stumbled half unawares into a remarkable era of 

political stability.” (Page 242)  
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“counterrevolutionary” debate an exhaustion that would somehow take French university 

radicalism by surprise but without prejudice to mature trade - with cash or deferred payment - 

of ideas he feels indebted to. 

 

Moving on. 

 

Let us accept the suggestion that the theme that organizes all others is revolutionary 

violence and, as a result, that of political violence, which amplifies and generalizes the gap 

between means and ends. Let us observe the following: it is through violence that one can best 

understand the limits of the dialectic, based on Merleau-Ponty’s point of view. He senses the 

exhaustion of his own attentisme lies there. 238 

 

Let us better explain this idea by taking the next step: 

 

Through violence, Merleau-Ponty would understand the properly dialectical problem, 

the limits of operations of non-identity: violence = non-violence, especially if it is revolutionary 

violence, but to what extent? Now it was precisely the operations of non-identity that 

articulated the dialectical nexus between means and ends, so as not to make Minerva's flight 

worthless. Likewise, the deception of reason stems from it: the historical process would not 

take place through the identity safeguarded by understanding. Thus, at what point does 

                                                           

238 “Whatever the reason, the stagnation of revolutions in the world  and “Popular  Front” tactics have 

modified  these proletariats and the recruitment and theoretical formation of Communist parties too 

profoundly to  allow one to hope for a renewal of open class struggle in the near future or even to propose 

to the  militants revolutionary orders which they would not feel. Thus, instead of two clearly defined 

factors, the history of our time consists of two opposites: a Soviet Union which is obliged to deal with 

bourgeois States; Communist parties which rally to the politics of Popular Fronts or, as in the case of 

Italy, are arrested in their proletarian development by the impact of Soviet power politics; bourgeois 

parties incapable of defining a coherent economic policy but, in the weakened nations, conscious of their 

powerlessness and vaguely won over to a “revolutionism” which may lead them to temporary  

understandings with the Left.”  

“For the sake of truth”. In Merleau-Ponty, Maurice. Sense and Non-Sense. Northwestern University Press. 

1964. Translated by Hubert L. Dreyfus & Patricia Allen Dreyfus. Page 167.  

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

identity transform (or revert) into a mere identity (the dialectic of the dialectic, something 

Merleau-Ponty calls methodological fetishism)? So, when does - speculative - violence become 

mere violence? Without strict formalization, it does not seem absurd to say that Merleau-

Ponty saw the problem with sufficient clarity, and Adventures of the Dialectic is a dialectical 

book, capable of tracing the limits of the dialectic more or less by replicating the following 

critical finding: the proper dialectic movement is always subject to an inversion of an inversion 

that will still carry a dialectical “appearance” – it is the birth of the ideology of criticism, 

expression and part of the argument we have taken from Ruy Fausto. 

 

Thus, we assume that Adventures of the Dialectic faces a very particular ditch, blocking 

the animal life of the dialectical spirit. It does so by a limit known outside the immanent 

movement of the concept: the crisis of understanding.239 The book will oppose the 

unilateralism of the ideology of criticism to the unilateralism of one's own understanding. 

Everything stated in the chapter on the “crisis of understanding” can be inversely read – 

something very dialectical. The “crisis of understanding” is not much a crisis of understanding, 

but a symptom of the crisis of the dialectic. The apparent dialectical problem of the beginning 

of the chapter - “Truth and freedom are of another order than strife and cannot subsist 

without strife,” - works as its opposite because it is not a question of totalizing the struggle (or 

mere violence) to its opposite - truth and freedom - a typically dialectical operation since it 

operates by subversion of the order of identity, but by recognizing the connection between 

one and the other as a contingency empties any historical teleology – be it dialectical or not. 

Merleau-Ponty takes from Weber not only the liberalism of goodwill (the pure practical 

reason) and the universal history from a cosmopolitan point of view, which is not even present 

in Weber. The most valuable lesson is the recognition that exteriority establishes truth and 

freedom, under the idea of struggle. Violence is behind it and will not cease to be, for there is 

no definitive antidote for it, but only the possibility of opposing more violence to violence. 

Opposing Weber against Marx in this specific context means that instead of 

dialectically passing  the par excellence operation of historical algebra - we would then go back 

to the problem of history versus prehistory -, there is a device that recognizes the exteriority of 

                                                           

239 Merleau-Ponty, Maurice. The Crisis of Understanding. In Adventures of the Dialectic.  
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the limits of the concept, in which even truth and freedom (be it of the spirit or not) will have 

their own limits recognized. That is, the concept will be limited by the contingency that 

determines it, and such contingency is never of a totalizing nature, which is to say that truth 

can succumb to barbarism. This methodological propaedeutic, however, is not immune to its 

own inversion (and we go back to the dialectic): when one intends to see “outside” of history 

against a background of opacity and contingency that is not nor can be “reduced”, it is 

necessary to recognize how biased one sees things, and then accept the mistake. But then, 

how are we supposed to deal with this portion of history and uncontrolled life, which is not 

about the past of forms, but about its present form? What is the nature of the present? Once 

again, the answer is violence. But not the violence that heals without scars, but violence 

known as identity: violence as mere violence - from the promise of social progress to mere 

barbarism. Here, we must reframe the problems of the philosophy of history, little by little 

establishing itself with the crisis of understanding - a key theme of the book - a new 

temporality of history and politics, a partial, repetitive, non cumulative temporality under the 

permanent risk of being or becoming mere violence. The remainder of history, which is left 

from the operation of history, cannot be healed. There is no enough denying able to absorb 

everything the movement of oneself toward oneself. There is a dormant positive in history, a 

current positive, in all history, an infinite evil, which is known for not being able to know it, 

which is avoided by contaminating all action from a wild contingency. This is partially also the 

place of subjectivity and politics. 

 

“But the proximity of the present, which makes us responsible for it, nevertheless does 

not give us access to the thing itself. This time it is the lack of distance, which allows us to see 

only one side of it. Knowledge and practice confront the same infinity of historical reality, but 

they respond to it in opposite ways: knowledge, by multiplying views, confronts it through 

conclusions that are provisional, open, and justifiable (that is to say, conditional), while 

practice confronts it through decisions which are absolute, partial, and not subject to 

justification.  

But how can we hold to this dualism of past and present, which is evidently not 

absolute? Tomorrow I will have to construct an image of that which I am now living; and I 
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cannot, at the time when I live it, ignore it. The past that I contemplate has been lived; and as 

soon as I want to enter into its genesis, I cannot be unaware that it has been a present.”240 

 

In other words, the concept has detached itself from time; the concept time is no 

longer the time of history. This may well be Merleau-Ponty's key to reading the history of his 

time, through the lens of the crisis of understanding. 241 What we might call abstraction in 

                                                           

240 Id at page 10.   

241 “In contrast to the two theoretical models we have examined above, Max Weber chooses action as 

the ultimate social object (though for him not all action is social): “[the] specific object [of sociology of 

understanding] is not any 'internal arrangement' or external behavior, but the action (Handeln)” (Weber, 

59, p.429, idem 56, p.305, highlighted by the author).” Both sociology and history make all 

interpretations of 'pragmatic' character from understandable threads of actions (Id.). The action can be 

collective, but every collective action is reducible to a plurality of individual actions. For Weber, it is an 

“elementary fact” that reality is limited to the concrete, the individual (Individuell) (Id at 225). “For us, 

there can be no action (Handeln) in the sense of a significantly understandable orientation of behavior, 

but in the form of a behavior of one or several singular individuals (Einzelnen).” What does exist beyond 

the reality constituted by individuals? There are, on the one hand, social rules whose ontological status is 

problematic, and which in any case are not the object of sociology but of jurisprudence. On the other 

hand, from actions as realities, which always refer to the unique, one can and must build ideal types. But 

ideal types are not objective structures, and this is because they are neither structures nor objectivity. 

Ideal types do not “unfold” reality as the rules of a language, like structuralism does, or as a second 

language, like the dialectic does. They are pure or purified forms of the real.” FAUSTO, R., Dialética 

marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples, “Dialética, estruturalismo, 

pré(pós)-estruturalismo”,  pp. 146-147. Editora Brasiliense, São Paulo, 1997.   

 

Or even:  

 

“Thus, there are no intrinsic attributes to the phenomena that allow their full knowledge through the 

alleged evidences provided by some form of intuitive capture. Definitely, and we can never emphasize it 

too much, the understanding does not concern the personalities of the agents, much less any 

“experiences”, but their actions. Weber does not care about the subjects' lived experience (Erlebnis), but 

their experience (Erfahrung). That is to say, they are not interested in their actions alone, not even their 

context, but rather the establishment of causal links between several actions of the same (typical) agent or 

between the actions of several different subjects. Hence the importance, at this point, of the 

“nomological” knowledge of the researcher, for what is important is to transcend the singular action as a 

pure event. That is the reason for the importance of the procedures involved in the type, for otherwise 

there is no way to transcend the pure empirical lived reality, which is an inexhaustible flow of singular 

events (a “heterogeneous continuum” to use Rickert's language here). The universe of singular events 

alone is purely contingent; but as men create values and are able, because of them, to attribute meaning to 

their conduct, the door is opened not only for the rational action but also to understanding them rationally 

according to the scientific method.” COHN, G., Crítica e resignação, page 123. São Paulo, Martins 

Fontes, 2003. 
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Weber - the way in which the ideal type is merely a purified form of the real, and as such 

would have no objectivity in its proper sense - would have theoretical objectivity, not practical 

objectivity, and produces relevant consequences. So, still speaking in dialectical language, the 

detachment between time and concept means that the time of the ideal type (twin time of 

action or individual actions from which it stems) is an empty one permeated by a specific 

contingency. It is not exactly according to Merleau-Ponty’s perspective, constant object of 

praise - from Cézanne's doubt regarding the visible and the invisible on to the hardships of the 

experiences of the pathologies. Here, it is a contingency that does not allow itself to be filled 

by any a posteriori nexus, which is not “dialected” (pushing the neologism), a contingency that 

remains permanently separated, affording a sense that some historical configuration made 

possible, so that the relative progress of history can be denied at any moment. Going further 

with our analysis (which we largely borrowed from Ruy Fausto's analyzes in “Dialectic, 

Structuralism, Pre (Post)–Structuralism”242), the subjective face of values (meaning before 

being objectified into an ethos, for example) is completely separated from history, for it serves 

only as a partial instrument of inquiry. Here, the minor face of contingency is the irrationality 

that can motivate the activity of the agent, apart from any historical immanence. The 

permanence, so to speak, of the effectiveness of the activity (or the success of the activity of 

the agent of the action) stems from how it is established, from the action of the agent and 

without resorting to any notion of “social object” or “unconscious structure”, a constellation of 

meaning that would precariously tie the subjective face of the agent (the Protestant ethics) to 

its para-objective effect - the spirit of capitalism. If such a spirit of capitalism exists (its 

substance does not concern science, only its consequences), this is because the Protestant 

ethic can - for the relation can be factual but not necessary - contingently engender a process 

of effective enough accumulation to become its own “law,” which results in its own 

reproduction and historical transmission (the classical path from a religious ethos to a type of 

economic rationality). 

 

Contrary to what may seem, the (religious) moral and subjective discipline of some 

Calvinist groups does not acquire in Weber any fetishistic content (seeming to be what it is 
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not, thus indicating its most obvious record). It is a mere subjective, almost objective 

disposition, and it maintains a mere partial and contingent relation with the action that it 

generates. There is no nexus of form or content to be explicitly made between the subjective 

disposition and the practical effect, if not as a separate point of view, such as truth in times of 

crisis, for the analytical use of science. Anyway, we have reached our destination: there is no 

judgment in Weber. 243 Weber’s understanding is completely aseptic. Hence in his liberalism 

there is no optimism. His liberalism stems from a deep-rooted fidelity to a radical non-

cumulative type of contingency. 

 

“Weber is not a revolutionary. It is ok for him to write that Marxism is “the most 

important case of the construction of ideal types” and that all who have made use of his 

concepts know how fruitful they are for they have understood as meaning what Marx 

describes as forces. But such transposition is not compatible with either Marxian theory or 

practice for him. As historical materialism, Marxism is a causal explanation for economics, and 

Weber never sees the fundamental choice of the proletariat appear.” 244 

 

Reducing “force” to “meaning” is far less harmful than it would seem to be in 

epistemology. By organizing experience through a non-objective abstract type, the Weberian 

re-reading of the “productive forces versus the mode of production” has its meaning attached 

to the measure of its abstraction. The theoretical and speculative sense of Marxism would only 

                                                           

243 Let’s see. “L’idée générale qui, bien entendu, venait de Hegel, était que, à la différence de ce qu’on 

trouve dans la logique formelle, le jugement devait être pensé, en général, comme un mouvement de 

réflexion (pouvant aussi se présenter, comme nous le verrons, comme non réflexion) du sujet dans le 

prédicat. Dans la première forme ainsi dégagée, que nous désignions comme “jugement de réflexion”, 

forme canonique en quelque sorte, le sujet est présupposé et se réfléchit dans un prédicat qui, seul, est 

posé.”, FAUSTO, R., Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris, L’Harmattan, p. 8. 

And also: “We said that from the dialectical point of view, as well as, but in a different sense, for 

structuralism, social can be thought of as analogous to language. To say that social for the dialectic is 

analogous to a language understood as a flow of meanings is to assume that social can be thought in terms 

of values”. FAUSTO, R., Dialética marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção 

simples, “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”,  page 153. Editora Brasiliense, São Paulo, 

1997. 

244 Id at 40.  
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exist as an analytical instrument (never synthetic, due to the abstract and insurmountable gap 

between the activity of the agent and the given meaning, which can only be felt through the 

abstract purification of the real and never as its assumption). Reducing the criticism of political 

economy to a mere analytical instrument naturally implies that there is no judgment. Criticism 

cannot be “practical,” to assume that its properly speculative moment would arise from how 

social practice presupposes the judgment of itself, the judgment of reflection. Practice must 

operate through other imperatives. 

 

Let's try to be a little clearer: 

 

“In fact, if we think that this relationship with time is also the relation to the 'world', 

we can say: if the discourses of understanding (of transcendental philosophy in particular), put 

brackets in the world (time) to proceed to the act of founding something, the dialectic puts 

brackets in the act of founding something to theoretically and practically take on the 

world”.245 

 

In Weber, the political discourse of understanding, the abstraction that sets the ideal 

type cannot use the world, which means, science cannot be “practical.” Likewise, the world as 

it is cannot use abstraction, unless it does so as a subjective analytical resource. Politics can 

only be opinion. This methodological hygiene is the key to any policy of understanding. From 

this theoretical arrangement one cannot “infer” politics. The existing politics is action apart 

from time, with or without assumption, due to the impossibility of finding the principle in the 

world - the foundation can only be, according to understanding, an always-partial point of 

view. Such time does not pass, because in this lasting present politics is always the lack of 

distance, and knowledge, an infinite distance. 
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Thus, the crisis of understanding, this radical understanding, is that it connects to the 

adventures of the dialectic to the extent that it is against its critical background that dialectic is 

set in motion. The history of dialectics must be the story of its reverse. Hence Merleau-Ponty’s 

care, instructed by understanding, to accompany, with no distance (avoiding the immanence 

of the concept and the sterile abstraction of understanding), certain dialectical developments 

to better photograph the limit. Photograph its exhaustion. This is how the book winds up in 

ultra-Bolshevism246 - strictly the least dialectical of the adventures of the dialectic, less 

dialectical than Weber's own understanding, however, the most present spiritual point of view 

of revolutionary politics. 

 

The reframing of the problems of philosophy of history had already appeared in 

Merleau-Ponty’s writings in 1949: there is a conversion of ideas in his text “A Note on 

Machiavelli” 247 with the chapter on Weber of Adventures of the Dialectic. 

 

“But what is original about Machiavelli is that, having laid down the source of struggle, 

he goes beyond it without ever forgetting it. He finds something other than antagonism in 

struggle itself. “While men are trying not to be afraid, they begin to make themselves feared 

by others; and they transfer to others the aggression that they push back from themselves, as 

if it were absolutely necessary to offend or be offended.” It is in the same moment that I am 

about to be afraid that I make others afraid; it is the same aggression that I repel and send 

back upon others; it is the same terror which threatens me that I spread abroad—I live my fear 

in the fear I inspire. But by a counter-shock, the suffering that I cause rends me along with my 

victim; and so cruelty is no solution but must always be begun again. There is a circuit between 

the self and others, a Communion of Black Saints. The evil that I do I do to myself, and in 

struggling against others I struggle equally against myself.”248 

                                                           

246 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures  de la dialectique, “Sartre et le ultra-bolchevisme”, page 

143. Paris, Gallimard, 1955. 

247 A note on Machiavelli. In The Merleau-Ponty Reader. Northwestern University Press. Evanston, 

Illinois. 2007.  

248 Id at 123.  
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Merleau-Ponty’s remark does not exhaust the question, of course, but reinstates the 

note on Machiavelli in a different key. Power, once established, is not, and could not be, the 

simple exercise of violence over others - people, crowds, mobs - a kind of absolute tyranny, 

without rest, “pure” violence. In fact, one of the richest assumptions of Machiavelli’s Prince is 

the recognition that struggle sets power in motion, so no origin is not tainted by violence, 

contingency, and fortune. It is the other of politics that invents politics itself. More than that: 

the critical recognition of origin undoes the myth of origin, the imperfection of “origin”, so to 

speak, of politics setting its character and nature. The effort of politics and the politician - the 

agent of this newly created space - will always be to go to something other than its beginning, 

to forget about violence and arbitrariness, and to restore power in terms of power, in terms it 

will later invent: legitimacy, the sweet coercion. Starting from the easy “Machiavellian” 

reading of uses and abuses that power makes of others, we have moved on to something else. 

Otherness is the key to power, and what is taught to the Prince is that the more power 

available - and therefore, less violence - the more recognition. In Merleau-Ponty's words, the 

other is no longer the object of which power enjoys and disposes of, by the steady hand of the 

prince. The other is part of a symbolic set, in which the figuration of power, the way it appears, 

is recognized and judged, gives rhythm to the plot. The prince does not own the other, nor I; 

the prince restores all of us, even himself, in a plot of power. The more proper sense of 

politics, the more effective; the more the other is convinced his/her relative position a choice. 

Politics establishes freedom. 

 

In this space, in which one does not forget the pure violence that generated it, but 

seeks to avoid it. Power, according to the political grammar that defines it, is a game of 

shadows. Its original sin does not demean it; on the contrary, it elevates it. But it elevates it in 

appearance, and it could not be otherwise. It is in this appearance that it lives and nourishes 

itself in order to avoid what is not mere appearance, pure violence, and pure morality. 

 

“If there seems to be an inflexible course of events, it is only in past events. If fortune 

seems favorable at times, and unfavorable at others, it is because men sometimes understand 
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and sometimes misunderstand their time; and according to the case, their success or ruin is 

created by the same qualities, but not by chance. Machiavelli defines virtue in our 

relationships with fortune, which (like the virtue in our relationships with others) as equally 

remote from loneliness and obedience. He points out our presence to others and our times as 

our sole resource, which makes us find others at the moment we give up oppressing them—

that is, find success at the moment we give up chance, escape destiny at the moment we 

understand our times.”249 

 

*** 

 

What Lefort will reshape as the founding milestone of modern political experience - 

the institution of power as a separate, state-party and civil society, subject and sovereign - 

Merleau-Ponty anticipates in these notes (Lefort’s separation is an option for understanding, 

and the return of Machiavelli reinforces Lefort’s key thesis: modern political experience is an 

experience of understanding, the politics of reason was the dream of a revolutionary summer 

century): power, in its modern sense, is of a symbolic nature (not only because it is the 

absence of body, but also because it does not want to be pure violence) and of the separated, 

and is enforced in the exact measure of its effectiveness. Its temporality is, if one wants, 

circular and precarious, therefore more subject than any other one to fortune, and there is no 

order of time other than that of an oblique time and some inert measure. Power suffers from 

an inaugural, original “depotence” - mere violence, in a sense, is weakness, not force - hence 

its inorganic nature, its non-corporeity, since it is the struggle and violence that sets it in 

motion, and are equally the mark of their separation. From there it aims to forget its origin and 

to be the other of its origin, to be a specific mode of seduction and, pushing to the limit, a 

sweet coercion. There is a covering of understanding by the own understanding of violence, 

mere violence, by the relative legitimacy of the violence of power. If it shows its claws, if it is 

mere violence and abuse, there is the risk of losing what is most dear to it, its symbolic 

efficiency, and the fact that it can exercise its power at a distance and exist at a distance - this 

is the most resounding figure of our theater of shadows. There is, therefore, violence in 
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understanding that is not mere violence without that of reason. The crudeness of the 

understanding, in this case, seems more “realistic” than the violence of reason. 

 

This temporality of power and its dynamics, the assumption of its modern and 

therefore current sense, is what figuratively Adventures of the dialectic sets in motion: it is 

understanding that sets the limits of the dialectic. But Merleau-Ponty sticks to the dialectic. Is 

it the last memory or record of a tradition that stands still? Like the prince of Machiavelli, 

Adventures of the Dialectic is not a practical book, a mere advice to the Prince - even if he 

takes on this mask many times. It's something else. It is a book about the decline of a world. 

 

“These difficulties should call for a new reflection on history and politics. Perhaps, to 

consider more closely the game of relations of force, one would see that it is inseparable from 

a state of society; that conflicts of interest give only a gross and incomplete image of it. In 

order to define this state, it would be necessary to know the needs of men, the rights and the 

powers they acquired at a given time, often because their old struggles have become natural, 

the intolerance they manifest in relation to any change that might question them, the 

pressure, in the end, that they exert by their demands on the leading groups of the 

economy.”250 

 

*** 

 

From this point on we can move on to our second development. Answering again the 

question: why are human rights a policy, now according to Lefort? The answer is long and well 

thought of. We can sum up: in the new temporal record that founds the political (our 

hypothesis), the well circumscribed limits of the dialectic as ideology of criticism, there are 

instances, areas, so to speak, that are no longer allowed to take on operations of non-identity - 

to be one of them. Paradoxically, the right to the body, to safeguard oneself, emerges from the 
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juxtaposition of understanding and reason. The modern dynamics of power - its abstract 

separation, rightly so, according to Lefort, has a prophylactic and political sense: the 

abstraction of man is as follows: every man is possible according to its time and at the same 

time he/she is not sovereign. The disincorporation of the “man” of the political body is the 

critical instance of understanding that avoids the totalization that permanently tempts the 

sovereign. Going overboard with it provides the theory of totalitarianism, the degeneration of 

the disincorporation of power, the inversion that seeks to transform the other into a part of 

itself. Politics is also part of this game of abstraction and counter-abstraction. The “counter-

abstraction” of the “left” may also not be to emancipate, quite the contrary, it may be the 

most radical submission, tyranny. In Lefort's critical arrangement, the justification for tyranny 

will always be ideological. So, assuming there is a good left-wing tyranny and a bad right-wing 

tyranny leads to the forgetting of the very essence of tyranny: the kidnapping of the other's 

body as part of the sovereign’s body, which the sovereign can use for his/her own pleasure. 

Hence, the critique of totalitarianism can be understood as a previous criticism of the cleavage 

between left and right. It is this abstract device (both abstract and related to understanding) 

that allows Lefort to reanalyze - in a theoretical, well understood sense - the problem of 

human rights, less the act of being of man, but his/her potency that must be preserved in the 

insubstantiality of the body. 

 

“As is sometimes the case, the tough politician loves men and freedom more truthfully 

than the declared humanist. It is Machiavelli who praises Brutus, it is Dante who condemns 

him. In order to be sovereign in its relations with the other, power frees the obstacles between 

man and man, and puts transparency in our relations - as if men could not be near except by 

means of a sort of distance.”251 

 

This leading idea of the notion of criticism present in Lefort's classic article benefits 

from a dialectical type of movement, which we might call reversal, followed again by Ruy 

Fausto. The reversal in question here is the one that allows sublimating the body of man, the 

ideal of totalitarian society, into the body of the sovereign under the (ideological) justification 
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that tyranny today will bring forth the new man of tomorrow. Such reversion produces the 

disincorporation of the ends of the means and transforms the means into its own end, without 

saying it. This is totalitarian society and its ideological substitute. As this material critical to 

criticism becomes rare, that is, in which the critique of the reversal between means and ends 

up suppressing the ends - another operation of understanding -, as the device of abstraction is 

“de-dialected”, Lefort loses critical power. In this context, the politics of human rights can be 

made a means for the most diverse and eccentric ends. 

 

In any case, it is not without reason that Merleau-Ponty’s critique of the philosophy of 

history, as witnessed by the adventures of the dialectic, is allowed to re-elaborate all modern 

political history, retreating to the emergence of the theme on the rights of man during the 

French revolution and the pax process in the “end of the philosophy of history”, with the new 

European pax (its days might be numbered, as of right now). It would be as if one could retell 

the nineteenth-century European history without reaching the philosophy of history, through 

other paths. Once again, Tocqueville against Marx, something that does not escape the spirit 

of those times - the last quarter of the twentieth century - in which freedom of spirit will be to 

report the “disasters” of the French revolution. 

 

“These two accounts, that of the bourgeois state and that of the socialist state, do not 

enable us to discern the nature of political power and the peculiar dynamics of the state 

bureaucracy. In the first place, one misunderstands the meaning of a mutation which lies at 

the origin of modern democracy: the establishment of a power of limited right, of such a kind 

that outside the political sphere (in the narrow, conventional sense of the term), economic, 

legal, cultural, scientific and aesthetic spheres are circumscribed, each of which obeys its own 

norms.”252 
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“Above all one would have to recognize the symbolic character of power instead of 

reducing it to the function of an organ, an instrument, at the service of social forces which 

allegedly exist prior to it. In the absence of such a perspective, one does not see that the 

delimitation of a properly political sphere is accompanied by a new form of legitimation, not 

only of power, but of social relations as such. The legitimacy of power is based on the people; 

but the image of popular sovereignty is linked to the image of an empty place, impossible to 

occupy, such that those who exercise public authority can never claim to appropriate it. 

Democracy combines these two apparently contradictory principles: on the one hand, power 

emanates from the people; on the other, it is the power of nobody. And democracy thrives on 

this contradiction. Whenever the latter risks being resolved or is resolved, democracy is either 

close to destruction or already destroyed. If the place of power appears, no longer as 

symbolically, but as really empty, then those who exercise it are perceived as mere ordinary 

individuals, as forming a faction at the service of private interests and, by the same token, 

legitimacy collapses throughout society. The privatization of groups, of individuals and of each 

sector of activity increases: each strives to make its individual or corporatist interest prevail. 

Carried to an extreme, there is no longer a civil society.”253 

 

Let's review what we have stated so far. Lefort does not shy away from rewriting the 

history of modern experience and its political sense. Let us assume in a vague sense what is 

given from the invention of the world market, with its background and effects, plus the 

assumptions that are demanded for such, through an ethnology of power: it is power as a 

symbolic space of the exercise of symbolic violence, and even though it is symbolic, it does not 

waive the border, and, although mitigated from itself to the other, from the other to the self, it 

organizes the struggle of approach and confrontation, of autonomy and subjection, which stirs 

up and pacifies men's contact with each other and men with what is subject to them. It is 

based on such ethnology that we can make ethnography. The French revolution will be less the 

place of the taking of sovereignty by the “people,” and more the place in which the empty 

place of sovereignty itself is discovered, which can be taken or not, and whose a priori 

ignorance of truth can feed the bad nostalgia of the body of power, of embodied power. We 
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are again dealing with the problem of the ghost member, which in politics can also be called 

populism, if treatable, in several versions: the attempt to fill the empty place of power with 

ghosts, spirits, and messages from a different world. Between one and another lies the 

medium, humble holder of this special communication. 

 

It seems populism, then, would be the treatable case of totalitarianism through the 

therapeutic presented. However, let us see. Assuming the critical categories that Lefort sets in 

motion, it is an obvious thing that they maintain analytical and critical integrity in the case of 

what is meant by totalitarianism. In his favor, we should remember the European left of the 

times, majorly communist (we are talking about the 1950s, 60s and mid-1970s, the electoral 

peak of political parties in Europe), lived the crossing, anticipated by Merleau- Ponty, between 

open and embarrassed fidelity to superficial criticism and, finally, critical indifference to the 

totalitarianisms of the East, to their unhappy European neighbors, and to 'left' totalitarianisms 

in the third-world calculations of such world. Critical indifference, that is to say: the saddle is 

gone; the horse is left intact from the harsher versions of “democratic centralism.” The 

question is, admittedly, more complex nowadays. Would it be so easy to replicate the critical 

use of Lefort’s categories for all political experience at a time when European universality is (or 

perhaps has always been) at stake? Could modern politics really be described in terms of an 

anthropological-transcendental investigation of power, from the American and French 

revolutions, linked to the worldwide expansion of capitalism? There is here a clear 

ethnological, anti-dialectic option on the edge, against popular demand and its content, and in 

favor of technique (the a-political experience of abstraction and disincorporation, and we are 

again wrapped up in the white collars of Brussels), and by extension a clear option against a 

“popular political culture” and its contingencies - which, of course, being contingent and often 

non-speculative, cannot only be corporeal but goes through the body. For this reason, Lefort's 

poorly disguised option of going from ethnology to ethnography (the inversion of order is not 

accidental): would this elemental structure of power be the one to guide our investigation? 

Wouldn’t the object that defines the field and its own theory be a better choice? Levis-Strauss' 

advice would be that the best ethnography is the one which recognizes that in the field one 

seeks the social science of the other. The inversion we have proposed is not naive: Lefort's 

reversion to his other, in his political debate, belongs to himself. In this case, what would 
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safeguard the empty place of the power to become a moral imperative? Is there still such a 

“civil society” as he refers to as the ethnographic reverse of his ethnology of power? 

 

Who would occupy the “empty place” of power in a society in which, in part (but we 

suspect that it might not just be in part) power has already taken for itself the production of 

subjectivity and agency of bodies? 

 

In the false choice between the Brussels bureaucracy and the “populism” of Latin 

America, what is left of the European experience, as it turns to ethnic particularism? 

 

Finally, in the face of the remnants of historical reason to make the fame and fortune 

of understanding, what is left, in turn, of criticism in Lefort? What does it mean to say, how 

much the modern experience of abstraction and disincorporation can mobilize the “real” (and 

“realistic”) sense of politics? And when, according to this critical regime, would the realist 

sense of politics not be the mere conformist sense of politics, waiting for another uprising 

(irrelevant to the immediate payment) of subjectivities? In this strict cut lies the greater work 

of understanding, European pax, and its more general and abstract assumption, et pour cause, 

less incorporeal politically: the idea of a democracy occupied with the bodies of employees, an 

optimum means of communication of corporations in general, distributing power according to 

technique and against demands, a conformist enclosed in its partial well-being. 

 

*** 

 

Final images 

 

Godard’s Le Mépris (Contempt) was released in 1963. It is partially a portrait of Europe 

that is invented in the post-war period, which partly reinvented the cinema itself. And there is 

no European reinvention that does not begin with the myth, the Homeric poems. And a myth 
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is always a story of a story. Hence it is the best strategy: a film within a film, Europe within the 

myth of Europe. Fritz Lang takes on the role of God, observing men from the Olympus, and as 

such, Fritz Lang, a god of cinema himself, can only be Fritz Lang himself, the director who 

refused to film for the Nazis, who is now directing a new version of the Odyssey, that is, 

Ulysses, under the protection of Minerva, going back to Ithaca, his home. Godard replaces Fritz 

Lang in the simultaneous position of a Greek rhapsode and god of Olympus. And he goes 

beyond: he is also a foreigner, in a film spoken in several languages – “The gods, in the likeness 

of strangers from foreign lands, adopt every sort of shape and visit our cities to see the 

insolence and justice of men.”254 There is also the American producer; Jack Palance (alias 

Jeremy Prokosch) who speaks only his own language, in a proper and figurative sense, and 

who permanently intends to change the route of Ulysses in the film and in the myth. There is 

also the professional writer ready to take the lies to market, Michel Piccoli (incidentally, Paul 

Javal), the modern Penelope, Brigitte Bardot (incidentally, Camille Javal), and the house of the 

industrial era with its palette of primary colors. The semantic core of the film, so to speak, the 

one that best organizes its material is given in a single word: home. Returning home, staying 

home, and the owner of the home. Whose home is Europe? It is home to the no longer 

existing myth. The film shows how affections move in private spaces when they bring the 

world inside, proving a universal maxim, from the Odyssey, which was inscribed in the spirit of 

the West: we are always returning home. When the world comes home, Ulysses needs to 

travel; the Trojan war comes to Ithaca, Agamemnon claims Ulysses’ alliance promise in the 

event of a war. In Contempt, bills must be paid, the mortgage of the house contaminates the 

private and public itineraries: once we are inside the administered world, we do not go back 

anywhere. 

 

In the interlude of the film there are two versions of returning home: one of Fritz Lang 

and one of Jack Palance, the American producer, ambiguously backed by Picolli, the 

professional writer, who in the eagerness to buy and maintain his own house, has perhaps 

already sold his soul. There can be no more modern experience as this one. Whoever does not 

sell his/her soul in the market is not a sufficiently unworthy person for the industrial age of life 
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and its substitutes. Jack Palance, a man of action movies and also a man of action, above all 

assumes the Ulysses’ delay in returning to Ithaca is deliberate. He, Ulysses, would be the 

almost par excellence modern man who cannot stand private life, its inventions and 

consequences, its daily routine without poetry, the last residual space of life without a myth. 

He is the usual husband delaying to go home, drinking with his friends and dreaming dreams 

that can no longer be dreamed, smaller dreams. 

 

Fritz Lang disagrees with serene firmness of this modern version of Ulysses, and as a 

god who watches men; he maintains his disagreement with discreet emphasis. Ulysses 

confronts the powers of the stranger, the alien, and the myth itself to return to Ithaca. He is a 

sailor and has Poseidon – the god of the sea - against him. He has “the sufferer” as his epithet 

for a reason. He has the tenacity and cunning of an ordinary man, and for this very reason, he 

is persistent and vigorous, even though he is no ordinary man. He is one of the last heroes. The 

last heroes were those who fought the Trojan War. After them, the world ended another 

heroic cycle. 

 

The last scene of the film is extraordinary, if we may say so. Fritz Lang films the 

moment when Ulysses sees Ithaca. Fritz Lang, Picolli, Godard as Lang's assistant, and a kitsch 

Ulysses, with his wooden sword, are on the set. Lang directs the scene, and the camera 

accompanies Ulysses (from the island of Capri, bay of Naples) to look at the Mediterranean, as 

one who sees his homeland. But then Raoul Coutard's camera reshapes the image of this 

image, and like the human eye, it devours the visibility of the first camera (scenographic in 

some sense), approaching the image of that look, that of Ulysses, and shadowing, the other 

look, Godard's, as if the first could not see and be seen except when the second sees them, the 

two, together. What we see is no longer Ithaca, but the Mediterranean, the sea of myth, with 

the attention on the gaze adrift. Europe is not found (Bardot and Palance have died), but we 

recognize the common ground where it rests - (conjugal) war, travel, return and poetry. 

 

*** 
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“The theme of Contempt is people who look and judge, so they are looked at and 

judged by the cinema, which is represented by Fritz Lang representing as himself, in short, the 

awareness of the film, his honesty – I directed The odyssey sequence of the movie, but since I 

play the role of his assistant, Lang will say that these are his sequences shot by his secondary 

team. 

Giving the film further thought, beyond the psychological history of a woman despised 

by her husband, Contempt appears to me as a shipwreck story of the Western world, survivors 

of the shipwreck of modernity, who come one day as the image of Verne's and Stevenson’s 

hero to a deserted and mysterious island whose mystery is the inexorable absence of mystery, 

that is, of truth. While Ulysses' odyssey was a physical phenomenon, I rode a moral odyssey: 

the camera's gaze on the characters in search of Homer replacing that of the gods with Ulysses 

and his companions.”255 

 

*** 

 

Quo vadis Europa? In Film Socialism, (Godard, 2011), Europe would rehearse to be 

able to remake its founding trip, but the alleged trip, and not the one of Ulysses, is a 

completely different one. Initially, there are a myriad of prosaic techniques of capturing 

images, technical or almost technical capture for everyone. The vulgarity of the technique is 

not gratuitous, and it brings the sense of the image captured: the end of the mystery 

announced in Contempt is complete, in the pregnant image of wooly, thick, dark water that 

runs through the hull of any cruise. This sea has an important density, but it is a density 

contrary to the mystery, after the mystery. There are no mermaids, nor nymphs, nor the 

powers of the sea: if in Contempt Ulysses still sought, in cinemascope, to see Ithaca in the last 

take of the film, an Ithaca that was no longer, now there is neither Ulysses nor his search. The 

image is emptied of any vain promise: it all boils down to the mythless sea in which a kitschy 

cruise tames the savings of Europeans, filmed in video and cell phones, in a ship filled with 
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retirees, who occupy their free time with the ultimate lack of mystery and truth. How is 

possible to rediscover Europe, since it is nothing anymore? The oblique response: from the 

outskirts, which defined it: where is Byzantium, is it far from here?, says someone wandering 

through the fully managed space of the European cruise. What was made of Byzantium was it 

exactly what was made of Troy, Palestine, Russia, Spain and Portugal, the Middle East, Syria, 

and Lebanon? From the outskirts to the center, the question for Europe has a different setting. 

The Europe of geometry and its spirit (Paul Valéry, Pétain's almost Minister) is the Europe of 

origin and invention of origin, although nothing original is European. It occurs that the origin of 

Geometry (from Euclid to Husserl) ceases to be generatrix - the logic of the figure - to be 

frontier - which does not have our origin. Europe does not redouble its history; it does not 

recover itself, looking at those who look at the myth (the wild thought). It is the recognition 

that myth has exhausted itself and took Europe with it, the only possible journey is the journey 

of money, the European Central Bank and other ancestral channels, the only adventure is the 

gold, and it does not educate or enchant, in the old or in the new sense. It eludes people when 

there’s little of it, and it is violent, when there is too much of it. There is no cunning, no 

returning home. Home has been replaced by the cruise, a thousand unfamiliar languages and 

the feeling of comfort is the material comfort of mass production of consumer goods. Europe 

has emptied itself. There is only the pax of the vegetative life of abstraction. Europe is a kitschy 

cruise, unable to see that its borders would stretch until Palestine on the other side of the 

Mediterranean, from geometry to algebra, if Europe still existed. 

  

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

References 

 

MERLEAU-PONTY, M.,  OEuvres, Gallimard, Paris, 2010. 

 

MERLEAU-PONTY, M. Adventures of the Dialectic. Northwestern University Press. 

Evanston, 1973. 

 

MERLEAU-PONTY, M., Humanisme et terreur, essai sur le problème communiste, 

Idées/Gallimard, Paris, 1947. 

 

MERLEAU-PONTY, M., Signes, Paris, Gallimard, Edição de Bolso, 2001. 

 

PROUST, M. À la recherche du temps perdu, Albertine disparu, Paris, NRF, Gallimard, 

1989. 

 

MARX, K., “On the Jewish Question” (1843). In: The Marx-Engels Reader. Edited by 

Robert Tucker, New York: Norton & Company, 1978. 

 

LEFORT, C., Political Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, 

Totalitarianism. Edited and Introduced by John B. Thompson. The MIT Press. 1986. 

 

LEFORT, C., Sur une colonne absente, Paris, Gallimard, 1978. 

 

JUDT, Tony. Postwar: A History of Europe Since 1945. The Penguin Press. New York 

City. 2006. 

http://www.revistafevereiro.com/


RevistaFevereiro 
POLÍTICA TEORIA CULTURA                                                            ISSN2236-2037 

 

  

www.revistafevereiro.com 

  

 

COHN, G., Crítica e resignação, São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

 

GODARD, J.-L., Les années Karina, Paris, Champs/Flamarion, 1985. 

 

HOMERO, Odisséia, trad. Frederico Lourenço, Penguin&Companhia, São Paulo, 2011. 

 

FAUSTO, R., Sentidos da dialética. Marx: lógica e política, Petrópolis, Vozes, 2015. 

 

FAUSTO, R., “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”. In: Dialética marxista, 

dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples,  Editora Brasiliense, São 

Paulo, 1997. 

 

FAUSTO, R., Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris, 

L’Harmattan, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistafevereiro.com/

