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Apresentação
Na temporalidade arredia de um projeto que, para o bem e para o mal, passa ao largo de todo
e qualquer apoio institucional, contando apenas com a generosidade dos seus colaboradores,
chega aos leitores a oitava edição da Revista Fevereiro. Contrariando a expectativa talvez gerada
por essa intermitência temporal, segue praticamente intacta a linha editorial que orienta a
Revista desde a sua fundação há aproximadamente meia década: a tentativa de construir um
caminho entre a rigidez do texto acadêmico e a superficialidade do jornalismo hegemônico para
analisar, criticamente, o tempo presente. Assim como a proposta editorial, segue inalterado o
nosso projeto intelectual mais amplo, de pensar a política, a teoria e a cultura de uma
perspectiva teórica e normativa que, na linha da melhor tradição crítica de esquerda,
desconstrua falsas dicotomias como as que opõem, por exemplo, liberdade e igualdade,
indivíduo e sociedade, ação e estrutura, escolha e determinação, respeito e laicidade,
desenvolvimento e sustentabilidade.
Se esse esforço por superar visões dicotômicas e reducionistas perpassa, de um modo ou de
outro, todos os textos desta edição, é no conjunto de intervenções sobre temas e eventos
polêmicos – que, por isso mesmo, parecem exigir posicionamentos estanques – que ele se torna
ainda mais desafiador.
É o caso marcante dos textos que compõem o Dossiê Charlie Hebdo que abre esta oitava edição
da Fevereiro. Buscando analisar criticamente o ataque à publicação satírica francesa de janeiro
deste ano, os quatro textos que formam o dossiê vão, cada um a seu modo, construir mediações
críticas para superar as falsas dicotomias que circunscreveram, em limites demasiado estreitos,
o debate sobre o Chalie.
Nesse sentido, em “Je Suis Charlie: balanço e reflexões”, Ruy Fausto esquadrinha o conjunto
complexo de circunstâncias que possibilitaram os ataques terroristas de janeiro de 2015 sem,
com isso, incorrer em qualquer tipo de determinismo ou causalidade reducionista que
esvaziasse o significado da ação individual dos três jovens que operaram os ataques. Analisar as
condições de possibilidade para a ação sem abrir mão da ideia de responsabilidade individual é,
portanto, um dos desafios centrais do autor que, em uma análise de profundidade incomum –
considerando-se o caráter recente dos acontecimentos – procura reconstruir, em toda a sua
complexidade, “os caldos de cultura” que possibilitaram a eclosão de uma mentalidade
terrorista na França. Da trajetória moderna do islã aos seus fundamentalismos específicos,
passando pela situação dos imigrantes nos banlieus franceses, pela atuação recente das grandes
potências no Oriente Médio e pela incapacidade da esquerda de pensar de forma complexa a
questão religiosa, Fausto oferece um quadro complexo e amplo para avaliar o significado do
Charlie e o absurdo do seu ataque.
A tentativa de superar falsas oposições para recolocar os termos do debate suscitado pelo
ataque orienta, também, o esforço de Henri Pena-Ruiz no texto “O papa, a mãe do papa, e as
caricaturas”.Publicado originalmente no jornal Libération e republicado aqui tanto na seção de
língua estrangeira quanto no dossiê Charlie emtradução de Roberta Soromenho Nicolete. O
texto parte de um comentário crítico à reação do papa ao ataque ao Charlie Hebdo para propor
uma distinção fundamental entre insulto pessoal – que ataca a pessoa como tal – e crítica
religiosa – que tem na crença e não no crente o seu objeto. Segundo o autor, “a psicologia do
fanatismo recusa esta distinção, pois ela rejeita toda a distância entre a pessoa e a sua
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convicção. Com efeito, ela exige o respeito às crenças e não apenas aos crentes enquanto
pessoas (…) disso decorre o delito da blasfêmia que pretende penalizar toda crítica a uma
religião entendendo que ela insulta pessoas religiosas como tais”. Assim, reconhecendo que são
as pessoas e não as crenças que merecem respeito incondicional, Pena-Ruiz resgata o direito à
crítica religiosa – elemento essencial da laicidade moderna – sem que isso implique corroborar
qualquer desrespeito aos crentes de toda sorte.
É também a tentativa de superar outra falsa polaridade que estruturou o recente debate sobre
o Charlie Hebdo que mobiliza a análise de Charles Kirchbaum em “Liberalismo politico e
liberdade de expressão”. Deslocando o foco da discussão do islã para as religiões em geral, e do
caso específico do Chalie Hebdo para a liberdade de expressão de modo mais amplo, o autor
consegue colocar o evento em perspectiva histórica, superando, através de um rigoroso
trabalho conceitual, a oposição entre liberdade e respeito. O resultado é a possibilidade de
recolocar tanto a liberdade de expressão quanto a tolerância – que apareceram do calor da
discussão sobre o Chalie como inconciliáveis – como valores públicos essenciais.
Fechando o dossiê Chalie, Cícero Araújo parte de um balanço dos textos anteriores para propor
uma análise sobre “O direito ao humor”. Ligado à “capacidade humana de expressar o lado
ridículo das coisas, não importa o que seja”, o humor, lembra o autor, está presente “em todas
as civilizações, em todas as línguas e em todas as literaturas”. Já a tolerância ao humor não
parece ser tão universal, dependendo, ao contrário, da inflexibilidade das crenças sociais
fundamentais, sejam elas religiosas ou não. Isto posto, fica claro que o riso – como insistiam os
filósofos iluministas – exerce um papel fundamental no combate ao fanatismo, incluindo o
fanatismo religioso, mas não só. Isso não impede que, seguindo a Poética de Aristóteles, o autor
reconheça a diferença essencial entre o cômico e o simples “vitupério”, este último destituído
de ambiguidade e leveza. Assim como não impede que, reconhecendo a charge como obra de
arte, reconheça a possibilidade da crítica, mais especificamente a crítica estética, “que
evidentemente nunca se reduz apenas a sua forma, mas à particular combinação de forma e
conteúdo que a obra logra (ou não) alcançar”. Como nos textos anteriores, toda a polêmica
envolvendo o Charlie Hebdo se ilumina quando reconhecemos mediações essenciais, no caso,
entre reprovação moral e crítica estética.
Saindo da tensa Paris contemporânea para a “docemente provinciana” São Paulo dos anos 1950,
a Fevereiro segue com um texto de Bento Padro Jr. sobre as transformações da vida cultural e
inelectual da capital paulista na segunda metade do século XX. Publicado originalmente na
Revista da Biblioteca Mário de Andrade em 1992, o texto “A biblioteca e os bares na década de
50” é um esforço de pensar a vertiginosa transformação da cidade de São Paulo que, ao mesmo
tempo em que “se desprovincianizava, para o bem da sua vida cultural”, se tornava menos
aberta à sociabilidade e, portanto, menos habitável.É impossível ler o texto de Bento Padro Jr.
e não pensar na São Paulo de hoje, na sua tentativa quase hercúlea de promover uma outra
organização do espaço urbano tendo em vista a construção e a reconstrução de espaços vivos
de sociabilidade, capazes de tornar a cidade, de novo, habitável. De certo modo, não deixa de
ser essa questão – sobre a possibilidade da vida em São Paulo – o tema da apresentação de
Alexandre Carrasco que, vale notar, é, assim como Bento Prado Jr. nos anos 1950, um assíduo
frequentador da Biblioteca Mario de Andrade nos anos 2010. Os dois filósofos, cada um no seu
tempo histórico, encontram-se na tentativa de refletir sobre a cidade e sua sociabilidade
possível. Mas eles se encontram, ainda, em outro lugar, não menos fundamental: a crise da
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universidade que, por mais estranho que pareça aos que se acostumaram a pensar a USP
apartada do destino da cidade de São Paulo, é parte da reflexão de Bento e de Carrasco sobre o
ambiente urbano e cultural da nossa maior metrópole
Entrando na seção de artigos, os leitores encontrarão um necessário e inevitável debate sobre
a situação atual do país. Em “A representação e sua crise: anotações sobre a experiência
brasileira (I parte)”, Alexandre Carrasco dá início a uma reflexão sobre as raízes mais profundas,
do ponto de vista institucional, cultural e histórico, da nossa crise política. Tomando como ponto
de partida conceitual e empírico do livro de Marcos Nobre, Imobilismo em movimento. Da
abertura democrática ao governo Dilma, Carrasco vai propor aprofundar o esforço que, segundo
ele, constitui um dos maiores méritos da análise de Nobre, qual seja, “tentar reconstruir, em
uma linha de tempo algo distendida, a experiência da representação política”. Mas se Nobre,
como sugere o subtítulo do seu livro, toma como marco a redemocratização, Carrasco propõe ir
além e pensar não só a função do PMDB durante a transição democrática mas, também e como
elemento essencial, o papel do MDB durante a Ditadura. Essa opção inscreve o artigo de
Carrasco em uma interessante tradição intelectual que considera essencial resgatar a história
política do país, com especial atenção para as décadas de ditadura, para compreender as raízes
do nosso impasse.
Se Carrasco recua no tempo através de uma análise que poderíamos denominar, com alguma
liberdade, de estrutural, Cícero Araújo se volta à conjuntura política para analisar o significado
das últimas eleições presidenciais e seus desdobramentos. Em “Derrota na vitória”, a intenção
do autor é, através de uma análise complexa, entender como a esquerda, mesmo ganhando as
eleições de 2014, perdeu disputa mais ampla na sociedade, o que implicou “a reemergência
(com toques gramscianos) dos conservadores”. O PT, e a esquerda de modo geral, ao se
concentrarem quase que exclusivamente na disputa pelo Estado, esqueceu da importância
essencial de disputar, noturna e diuturnamente, a sociedade civil. Isso significa uma
reconfiguração profunda da vida política do país que viveu, desde o final da ditadura, uma
hegemonia cultural do campo progressista. Essa nova configuração da sociedade civil tem
impacto sobre a nossa arquitetura institucional, a partir do deslocamento dos poderes
constitucionais cujo equilíbrio ancorado no executivo definiu, por anos, o nosso
“presidencialismo de coalisão”.
Saindo da recente crise política brasileira para a longínqua crise do Oriente Médio, a Revista
Fevereiro traz uma leitura crítica de Fabio Metzger do livro de Loretta Napoleoni, A Fênix
Islamista: o Estado Islâmico e a reconfiguração do Oriente Médio. Buscando compreender a
gênese e o significado do ISIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria), Napoleoni tem, segundo o
resenhista, o mérito de demonstrar o pouco cuidado que “as principais potências ocidentais”
tiveram com o crescimento do salafismo e do jihadismo entre o amplo mundo árabe sunita que,
hoje, reivindica um Estado próprio, ainda que “teocrático em todos os sentidos”. Apesar dos
eventuais problemas e polêmicas, como a sugestão de que a formação do Estado Islâmico pode
ter paralelos com a formação do Estado de Israel, o livro de Napoleoni e a análise crítica de
Metzger valem a pena pela forma como enfrentam uma questão complexa e essencial do atual
momento histórico.
Encerrando a seção de artigos, Ruy Fausto publica a segunda e última parte do seu “O ciclo do
totalitarismo”,em que dá continuidade ao seu esforço teórico e político para pensar
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criticamente tanto os totalitarismos do século XX quanto a forma como a esquerda lidou com
eles. Nesta parte do texto, além de discutir de um horizonte crítico as Teses sobre a história de
Walter Benjamin e a tentativa de reconstruir uma nova história marxista a partir de uma
releitura dos melhores textos de Marx, Ruy Fausto vai analisar, de uma perspectiva antes pósmarxista do que marxista, a atual situação de dois regimes que podem ser considerados
desdobramentos da linhagem totalitária: a China e Rússia. Na conclusão, retoma a importante
questão da atualidade e do sentido da esquerda democrática e crítica à sua própria tradição
teórica e política em face do capitalismo e do totalitarismo.
A tradicional seção literária, como o título desta edição já indica, torna-se cada vez mais uma
seção de arte, com a colaboração de artistas visuais como ilustradores. O centro da seção está
em “Dossiê Hilda Hilst”, que traz uma “diálogo cego” entre as poetas e artistas Marília Garcia,
Fabiana Faleiros e Luisa Nóbrega a partir da proposições de trechos de Hilda Hilst. Além das
expressivas ilustrações de Débora Bolsoni e Raquel Nava, acompanha o dossiê uma acurada
introdução do crítico e poeta Fábio Weintraub.
É impossível passar por essa seção sem ser capturado pela excelente análise “Lá fora, aqui de
dentro: uma resenha para Barulho Feio de Rómulo Fróes”, de Vinicius Pastorelli (ilustração de
Wallace Masuko). Percorrendo a trajetória musical de Fróes, Pastorelli nos brinda com uma
análise de um dos grandes músicos brasileiros contemporâneos. O mesmo pode ser dito sobre
a crítica de Alexandre Carrasco do aclamado filme Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós.
A Fevereiro se encerra com a Seção em língua estrangeira, uma simbólica porém fundamental
tentativa de inserir a esquerda brasileira no debate público internacional. Com o já mencionado
texto de Henri Peña-Ruiz, “Le Pape, la Mère du Pape et les caricatures”,a Fevereiro se fecha com
o mesmo tema com que se abre: o sentido e o significado do ataque à publicação satírica
francesa Chalie Hebdo da perspectiva democrática. Acompanha a Revista os tradicionais
desenhos de Rafael Moralez.
Sejam bem vindos à Fevereiro n. 8, boa leitura!

7
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Je suis Charlie: balanços e reflexões1
Ruy Fausto

1. Introdução
2. O massacre e as circunstâncias
3. Charlie Hebdo e os atentados
4. Blasfêmia
5. O contexto
I. A trajetória do Islã e a hegemonia dos fundamentalismos.
II. A juventude, a banlieue e os paradoxos da integração.
6. Islã, jihadismo. religião, religiões do Livro.
7. Depois do massacre.

1. Introdução

A série de ataques terroristas que ensanguentou a França, de 7 a 9 de janeiro de 2015, não
teria sido uma surpresa não fosse o número de vítimas e o fato de que, com elas, liquidou-se quase
1

Tive o privilégio de me beneficiar da leitura crítica, por vários amigos, de uma primeira versão deste texto. Maria
Caramez Carlotto, além de ter feito um primeiro trabalho de revisão, fez vários comentários e me deu importantes
indicações bibliográficas de caráter sociológico, que eu vim a utilizar, refundido uma das seções. Daniel Golovaty
Cursino me ajudou bastante com as suas observações sobre a história do Oriente Médio, observações que permitiram
equilibrar melhor a perspectiva do artigo e corrigir alguns erros. Carlos Fausto comentou criticamente alguns
parágrafos, que poderiam interessar a um antropólogo, e, além disso, relançou a discussão em torno do teor das
caricaturas de Charlie; além de ter apontado imperfeições em várias passagens. Tudo isso me levou a introduzir
modificações e acréscimos que me parecem essenciais. Arthur Hussne Bernardo, cuja posição era, no limite, diferente
da minha, rediscutiu também o caráter das caricaturas. Mesmo se eu discordasse de uma parte das suas observações,
indiscutivelmente muito agudas, elas me foram muito úteis. Eu incorporei as principais ao texto e tentei responder.
Finalmente, Elisabeth de Souza Lobo sugeriu oportunas mudanças de forma, que aceitei. A todos os amigos, muito
obrigado. Dado o caráter desse artigo, e embora eu tenha tido a impressão, feliz, de que ele foi se tornando um texto
coletivo, não é pura fórmula dizer que eles não são responsáveis pelo que, nele, ainda pode ter sobrado de imperfeito
ou inexato.
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toda a equipe de redação de uma revista, incluindo cinco dos maiores caricaturistas do país. De
fato, a ameaça do terrorismo jihadista estava presente. Para além da França, sua presença se fazia
mesmo num crescendo, mas ninguém esperava uma operação dessa ordem, só comparável,
mutatis mutandis, ao 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, quando aviões sequestrados
por terroristas islâmicos foram lançados contra o World Trade Center, em Nova York, e contra o
Pentágono, em Washington.
A sequência de atentados, praticados por três jovens de nacionalidade francesa, dois
irmãos, de pais argelinos, e um de pais nascidos no Mali, visou três alvos diferentes: primeiro, os
caricaturistas e outros membros da redação da revista satírica Charlie Hebdo, que publicara
caricaturas de Maomé, – junto com outras pessoas presentes, incluindo um policial encarregado
da proteção do diretor, e um outro, de origem cabila, que fora ferido, e que os dois irmãos
liquidaram, na rua, antes de tomar o caminho da fuga. Depois, na manhã do dia seguinte, uma
policial negra, de família católica da Martinica, assassinada pelo terceiro terrorista, e, finalmente,
várias pessoas de ascendência judaica, assassinadas na tarde do dia seguinte, quando faziam
compras num supermercado kascher em Vincennes, e que haviam sido tomadas como reféns
quando o estabelecimento foi investido pelo mesmo personagem. Os atentados se revestiram de
um triplo caráter: religioso (punir a blasfêmia ou o sacrilégio); racista e antissemita (liquidar
judeus, supostamente inimigos dos árabes e dos muçulmanos); e político (liquidar policiais e, de
preferência – é o caso da policial do Caribe, pelo menos –, os que, pertencendo à “diversidade”,
são, por esse motivo, assimilados a traidores, a serviço do inimigo). Mas os três aspectos,
finalmente, se confundem.
Os atentados tiveram uma imensa repercussão, à qual voltarei mais adiante. Basta dizer
que o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma moção de repúdio a eles, e observou um
minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Por ora, observaria – parafraseando uma expressão
famosa – o quanto os assassinatos de janeiro como que se revestiram do caráter de “eventos sociais
globais”, no sentido de que eles se relacionam, de algum modo, com realidades bastante distantes
no espaço e no tempo. De fato, quem tenta analisar as ações terroristas do primeiro mês de 2015,
logo se descobre – mesmo que no final das contas isto se revele justificado ou não – ou
comentando a situação política no Oriente Médio, ou tentando entender as origens do
fundamentalismo islamista, que remontam, no mínimo, ao século XIV... Essa transgressão de
limites que os acontecimentos induzem revela-se também nos temas e nos problemas. Em geral,
começa-se, ou, então, conclui-se, por uma discussão sobre “responsabilidade” e “determinismo”,
um topos filosófico clássico. Por outro lado, que se defenda esta ou aquela tese, é mais ou menos
inevitável tentar dizer alguma coisa sobre o Islã e a sua situação entre os outros monoteísmos. E,
9
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a partir da situação do Islã, há um convite a refletir sobre o fenômeno religioso em geral. Os
massacres de janeiro, e também a sequência de atos de terror islamista têm, em geral, traços muito
originais em relação aos eventos que estávamos acostumados a assistir, e, no fundo, vão à
contramão de teorias ou filosofias da história, ainda dominantes. Diante de acontecimentos novos,
que, ao primeiro olhar, apresentam-se como mais ou menos enigmáticos, aparece a necessidade
de ir até a raiz das coisas, ou mesmo de pensar tudo de novo: poder, religião, progresso, atrasos
históricos, periferias...

2. O massacre e as circunstâncias

Com exceção dos “complotistas”, dos partidários do jihad, e de alguns terceiromundistas
delirantes (os quais acham que tudo o que golpeia “o centro” é positivo, ou que “a França [sic]
pediu” etc,), todo mundo condenou os atentados. Os complotistas, infelizmente numerosos, ao
que parece, entre os jovens da imigração, põem em dúvida o que eles chamam de “versão oficial”
dos acontecimentos. Com base neste ou naquele detalhe menos convincente das investigações,
tratam de contestar o conjunto dos fatos da forma mais exorbitante, interpretando o que ocorreu
ou como um não-acontecimento inteiramente fictício, ou como um complô montado, ora pelos
americanos, ora pelos judeus, ora pelo serviço secreto francês. Tudo isso seria risível se não
houvesse penetrado mais ou menos fundo em certos meios, e se não tivesse o caráter pré-fascista
de todo conspiracionismo. O mesmo tipo de coisa se ouviu a propósito do 11 de setembro. Os
islamistas – a distinguir de “islâmico” – comemoraram a morte das dezessete pessoas como uma
vitória contra os imperialistas ocidentais e transformaram os três assassinos em heróis. Multidões
saíram às ruas em países de maioria muçulmana para saudar os atos heroicos dos três terroristas.
O que não significa que todos os muçulmanos, ou mesmo a maior parte deles, se identificasse
com essas posições. Mas, no plano mundial, o apoio ao crime não foi propriamente uma exceção.
Isso deve ser levado em conta para que se tenha presente a gravidade da situação.
Porém, pondo entre parênteses os pró-jihadistas, os complotistas (às vezes os mesmos) e
mais uma franja ultra-exacerbada de terceiromundistas presente muito mais no Brasil do que na
França, a condenação foi geral. Sem dúvida, os crimes tiveram características particularmente
atrozes: houve o episódio da liquidação à queima-roupa, pelos dois irmãos, de um policial que
jazia ferido na calçada defronte (talvez por ser cabila). O assassino dos judeus no supermercado
kascher, depois de abater algumas pessoas – ele acabou matando quatro no supermercado –,
perguntou aos presentes, seus reféns, se queriam que ele desse o tiro de misericórdia em um ferido.
10
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E assim por diante. Por outro lado, observe-se que, embora não revelando uma experiência fácil,
a história de vida dos assassinos não oferece maiores motivos para atenuar a gravidade dos crimes.
Os irmãos que operaram na sede de Charlie eram, sem dúvida, órfãos de pai e mãe a partir da
adolescência, mas eles foram recolhidos em um estabelecimento especializado e aparentemente
de bom nível, no interior da França, viajaram de férias para o exterior, e puderam ter uma
formação técnica, ainda que modesta. As irmãs do assassino da policial, em 8 de janeiro, e do
grupo de judeus no supermercado kascher – ele era o único homem em dez irmãos – tiveram,
aparentemente, uma história de vida “normal” (estão empregadas, não têm problemas maiores de
integração. etc).2 Só insisto em que as condições gerais do desenvolvimento dos três personagens
não foram, de qualquer forma, terríveis. Finalmente, o choque provocado pelo crime foi
potencializado por algumas circunstâncias: trata-se de um crime contra os judeus enquanto judeus
e, portanto, um crime antissemita; e, no primeiro evento, foram liquidados, entre outras pessoas,
cinco grandes caricaturistas franceses. Imaginemos cinco grandes poetas de um país assassinados
de uma só vez, cinco grandes romancistas, ou cinco grandes pintores. Para além do crime sem
circunstâncias atenuantes, o estrago em termos culturais e nacionais foi enorme.
Porém, uma vez condenados os crimes, passou-se a considerar o que se chama às
vezes de “circunstâncias” ou “quadro” em que eles se inserem. Em princípio, nada mais normal
e indispensável. Entretanto, como observa um filósofo midiático que particularmente detesto,3 em
um texto que contém entretanto, no seu início, uma passagem interessante, a consideração das
“circunstâncias” frequentemente vem implicar a introdução de certo tipo de atenuantes, que
limitariam, de alguma forma, a gravidade dos crimes. Entre essas circunstâncias, pretensamente
atenuantes, estaria o contexto nacional, europeu ou internacional, mas também o estilo de Charlie
Hebdo. Aquele triplo contexto deve necessariamente ser levado em conta, mas há de fato o risco
de que a menção dele venha a se constituir em razão atenuante. Não deveria ser assim. É preciso
guardar as duas pontas: a da continuidade e a da descontinuidade. Os crimes são o que são, e os
responsáveis são os responsáveis. Eles poderiam não ter feito o que fizeram. Ao mesmo tempo –
mas sem perder de vista o outro lado –, é necessário estudar as circunstâncias. Elas não são causas
nem mesmo “cocausas” dos atos, mas, digamos, são “caldos de cultura” que, por um lado,
favoreceram a eclosão da mentalidade terrorista e, por outro, facilitaram a efetivação dos projetos

2

Claro que, com isso, não estou entrando nos abismos da história pessoal de cada um: a vida na residência talvez
fosse difícil; ao deixar o estabelecimento, os jovens não são, ou são pouco, acompanhados. Quanto ao assassino
isolado, a condição de único filho homem de um pai, ao que parece, muito exigente, não lhe deve ter sido favorável.
A acrescentar um evento, de uma outra categoria: um dos companheiros de delinquência desse terrorista, grande
amigo seu, foi morto pela polícia – ele mesmo ficou ferido –, quando policiais perseguiam uma camionete
transportando motos roubadas, em que os dois se encontravam.
3 Slavo Zizek, ver L‘Obs, de 22/1/15.
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a que ela deu origem. Quanto ao estilo de Charlie, a tentativa de utilizar as suas particularidades
para atenuar, de algum modo, a gravidade dos crimes não representa, a meu ver, uma amfibolia
“filosófica”, mas um quiproquó de ordem ética e política. Porém, antes de me ocupar do contexto
nacional e internacional, e do estilo de Charlie Hebdo, seria preciso dizer alguma coisa sobre os
antecedentes históricos dos atentados enquanto atentados, o que, aliás, à sua maneira, também faz
parte do contexto, e exige por sua vez, em alguma medida, que se invada, desde já, a história de
Charlie. – Se o leitor quiser antecipar os meus resultados e teses, aqui vai, um resumo deles: 1)
Há boas razões para se solidarizar, sem reticências, com Charlie Hebdo, e homenagear os seus
mortos, assim como as outras vítimas dos atentados; 2) É preciso responsabilizar sem atenuante
os responsáveis pelo massacre; 3) Sem prejuízo disto, é necessário estudar os contextos; 4) A
análise do contexto internacional mostra a enorme responsabilidade de ocidentais e russos, pela
apodrecimento da situação no Oriente Médio; porém esta circunstância não elimina, em absoluto,
as responsabilidades locais, de laicos e religiosos; 5) A situação dos jovens pobres de origem
extraeuropeia na França é dramática e intolerável; ela explica e justifica as suas mobilizações,
mesmo violentas (excluindo certos atos irresponsáveis que implicaram em ferimentos graves de
terceiros); 6) o terrorismo islamista é regressivo; ele canaliza o descontentamento dos jovens da
imigração, e os utiliza em beneficio próprio e contra os interesses de quem ele pretende
representar; 7) A ironização de ícones religiosos não representa uma agressão às populações
imigrantes; ela não visa essas populações, mas visa afirmar um princípio de laicidade do Estado
e de liberdade na sociedade civil, que, a longo prazo, pode, pelo contrário, servir a essas
populações.
O princípio geral desse texto é, assim, o da crítica em duas frentes, ou da análise em dois
registros, determinismo e responsabilidade, imperialismo e opressões autóctones, luta de minorias
e desmascaramento dos pseudodefensores das minorias, respeito pela liberdade de religião e
liberdade de crítica da religião, etc. O artigo visa desconstruir os quiproquós funestos que se
constituíram a partir do esquecimento de um membro qualquer de qualquer um desses pares de
registros, ou, se se quiser, a partir da tentativa mistificante de defender um extremo de violência
ou de ilusão, com base na crítica do seu oposto.

3. Charlie Hebdo e os atentados
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Como os atentados de janeiro tiveram pelo menos o duplo caráter de repressão a “atos
blasfematórios” e de ações antissemitas, eles se inserem em duas sequências de episódios, que
tiveram lugar na França e na Europa, em geral. Porém, mesmo se a gravidade de uma das séries
não é menor do que a da outra, para simplificar, vou deixar de lado a narrativa sobre atentados
antissemitas (a começar com aquele contra a sinagoga da rua Copérnico em Paris, em 1980),
pondo entre parêntesis também os grandes atentados “anônimos”, como os de Madrid e Londres,
para me concentrar, ainda que brevemente, sobre a outra série, entendida como a que visa punir
especifica e individualmente atos considerados blasfematórios. Ela é a que oferece mais
problemas de interpretação e de julgamento.
Digamos que essa história começa com a ofensiva contra Salman Rushdie, escritor
indiano de língua inglesa, condenado à morte pelas autoridades xiitas, mais precisamente, por
uma fatwa do Aiatolá Khomeyni, de fevereiro de 1989, visando o seu livro Versos satânicos.4
Neste, aparece um profeta, com um nome próximo ao de Maomé, que utiliza material “diabólico”
em suas pregações. O escritor foi acusado de blasfêmia e de apostasia, e apelou aos muçulmanos
para que o assassinassem, assim como o seu editor. Rushdie passa a viver oculto, e a ser objeto
de proteção. Vários atentados e crimes são cometidos nesse contexto: o tradutor japonês de
Rushdie é morto a punhaladas (seu editor italiano fora apunhalado poucos dias antes); livrarias
em Berkeley são incendiadas; um hotel na Turquia é incendiado – o alvo era o tradutor turco de
Rushdie –, matando dezenas de pessoas etc.
O segundo caso é o do assassinato, em 2004, do realizador Theo Van Gogh, sobrinho
bisneto do pintor. (Antes disso, em 2002, o sociólogo universitário e político de direita sui generis,
Pym Fortuyn, que fazia campanha contra a imigração muçulmana, fora assassinado. Mas o
criminoso, um desequilibrado, que declarou querer proteger os muçulmanos contra as campanhas
de Fortuyn, era um ecologista radical de nacionalidade holandesa, e não muçulmano). Theo Van
Gogh fez humor com o Cristo, e, mais tarde, principalmente, com o Islã, mas também com a
Shoah. Junto com uma ativista de origem somaliana, produzira um filme bastante violento sobre
a situação da mulher, sob o Islã. Theo Van Gogh foi assassinado por um holandês, muçulmano,
de origem marroquina, que o baleou e o decapitou, ao mesmo tempo em que proferia ameaças de
novas mortes.
Em 2005, dá-se o caso das caricaturas. Um escritor, Kare Bluitigen, homem de esquerda,
escrevera um livro infantil sobre Maomé, e teve dificuldade para encontrar quem o ilustrasse,

4

Talvez fosse útil lembrar que os anos Khomenyi (1979-1989) foram marcados por uma repressão sangrenta. Apenas
entre 1981 e 1985, o regime executou 8 mil opositores políticos. Ver, a respeito, Mohammad-Reza Djalili e Thierry
Kellner, Histoire de l‘Iran contemporain, Paris, La Découverte, 2010, p. 81.
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depois do crime na Holanda. O fato dá origem a um debate. O editor cultural do jornal, de centro
direita, Jyllands-Posten (Correio da Dinamarca) convida 40 caricaturistas a enviar desenhos sobre
o profeta para serem publicados no jornal. Doze deles aceitam. Seguem-se ameaças contra o
Jyllands-Posten e manifestações em vários países com grande população muçulmana.
Embaixadores dos países árabes tentam, em vão, encontrar o primeiro ministro da Dinamarca. As
caricaturas são republicadas, em totalidade ou em parte, em vários jornais de diversos países,
Suécia, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, e até no Egito – uma das duas primeiras republicações
mundiais –, além da Bósnia. O France Soir publica as caricaturas no início de fevereiro. Le Monde
edita duas caricaturas, no dia 2, e um “caligrama” de Plantu, “je ne sais pas dessiner Mahomet”,
que forma a cara do profeta. No dia 8, Charlie Hebdo publica as caricaturas, com mais outras, da
própria revista, e traz na capa a figura de Maomé, com a manchete “Como é penoso ser amado
por idiotas” (C‘est dur d‘être aimé par des cons).5 A União das Organizações Islâmicas de França,
a Grande Mesquita de Paris e a Liga Islâmica Mundial processam Charlie Hebdo por “injúrias
públicas contra um grupo de pessoas devido às suas crenças religiosas”. A revista é absolvida.
Em novembro de 2011, Charlie publica um número com um segundo título, Charia Hebdo,
trazendo na capa um desenho de Maomé que diz “100 chicotadas para quem não morrer de rir”
(na última página, lê-se: “Sim, o Islã é compatível com o humor”). Um coquetel Molotov é
lançado na redação da revista, no 20º Arrondissement de Paris. Charlie se instala na redação de
Libération. Há, em seguida, novos processos, sem condenação. A revista replica, pondo na capa
um jihadista beijando na boca um cartunista; a manchete diz: “O amor é mais forte do que o ódio”.
Quatro anos depois, deu-se o massacre de janeiro.

5

Sobre a história de Charlie Hebdo. O ponto de partida foi a revista mensal Hara Kiri, fundada em 1960. Lá estavam,
entre outros, os caricaturistas Wolinski e Cabu (assassinados em janeiro), e também Siné e Reiser. Era
dirigida por Francis Cavanna (1923-2014) e por George Bernier (1929-2005), vulgo “professor Choron“. Revista
satírica, de humor virulento, suspensa mais de uma vez, nos anos 1960. Em 1969, sem suprimir o mensário, foi lançado
o Hara Kari hebdo (depois, L‘hebdo Hara Kiri), que veio a ser fechado em 1970 por causa da famosa manchete,
publicada no momento da morte de De Gaulle, “Baile trágico em Colombey, um morto“. (Colombey-les-deux-églises
é uma cidadezinha do nordeste da França, em que o general De Gaulle se fixara,e onde foi enterrado; a referência ao
baile remete a um incêndio, ocorrido poucos dias antes, em um baile de província, e que provocara mais de uma
centena de mortes). Parte da turma do Hara Kiri, mais alguns novos, fundam então Charlie Hebdo, que repete a
manchete provocadora. O diretor é Cavanna. O nome da revista (que se apresenta como a versão hebdomadária de
Charlie, mensal em quadrinhos, fundada em 1969, por alguns da mesma turma) vem de um personagem de história
em quadrinhos somado a “family jokes“ em torno da figura de De Gaulle. O Hara Kiri mensal continua saindo até
1986, e tem ainda uma breve ressurreição. Charlie Hebdo fecha em 1981. Fora um número excepcional, ele só renasce
em 1992, com parte da antiga redação (mas sem o professor Choron), ou de Hara Kiri (Siné, Wolinski, Cavanna, Delfeil
de Ton...), e alguns novos: Charb e Tignous (assassinados em janeiro), Renaud, Luz, Bernard Maris (o oncle Bernard,
também morto em janeiro). O redator chefe (depois diretor) será Philippe Val.
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4. Blasfêmia

Entre as pretensas circunstâncias atenuantes do crime estariam não só supostas posições
políticas “incorretas” de Charlie, mas principalmente o fato de que os jornalistas teriam
“provocado”. Li coisas incríveis nesses registros, na imprensa brasileira.6 E parece que houve
muito mais. Deveríamos reconhecer algo assim como uma exigência de respeito em relação a
objetos, instituições e figuras históricas sacralizadas por tal ou qual religião? Não vou discutir se
as pessoas que transgridem essa suposta exigência devem ser condenadas à morte, porque isso já
seria ultrapassar os limites da justiça mais elementar. Discutamos se elas mereceriam algum outro
tipo de punição ou censura, ou, menos do que isso, se haveria algo suficientemente reprovável em
sua conduta, a partir do que poder-se-ia atenuar a condenação eventual dos atos de violência de
que foram vítimas. Por outras palavras, existiria uma exigência – moral ou outra – de respeito
pelo “sagrado”, isto é, por aquilo que é sacralizado por esta ou aquela religião? A resposta mais
rigorosa que encontrei está num artigo do filósofo Henri Peña-Ruiz, publicado pelo jornal
parisiense Libération, artigo que Fevereiro inclui nesse dossiê.7 Nele, o articulista insiste na
diferença entre o respeito pelos indivíduos ou grupos de indivíduos enquanto seres humanos, e a
reverência em relação ao sagrado, trate-se de objetos, de instituições ou mesmo de indivíduos
(enquanto sagrados, isto é, em sua condição de entes sacralizados por tal ou tal tradição). Feita
essa distinção, que é essencial, valerá o princípio de que só é legítima a exigência de respeito
pelos seres humanos enquanto pessoas humanas (ou aos grupos humanos enquanto grupos de
pessoas humanas). Só aí, trata-se propriamente de respeito. O direito à existência, e também ao
exercício dos direitos humanos fundamentais, é um absoluto, contra o qual não se pode atentar,
nem sob a forma da ironia. Assim, a ironia em relação a massacres e genocídios é evidentemente
ilegítima. Já aquilo que esta ou aquela tradição sacralizou é objeto sagrado para esta tradição e
para ninguém mais. Não existe nenhuma obrigação de respeito pelo que as tradições sacralizaram,
por parte daqueles que são estranhos a essas tradições; existe sim exigência de respeito pelos

6

No Brasil – o que foi mais raro na Europa, por parte da esquerda – fizeram-se, entre outras, críticas puramente
políticas a Charlie, críticas derivadas de contrassensos ou de má intenção. A insinuação é falsa, mesmo se ela contém
um grão de verdade. De fato, a atitude do antigo redator chefe e depois diretor (1992-2009) de Charlie – o jornalista
e compositor Philippe Val – em relação ao problema palestino, era pelo menos discutível (não que o Hamas seja
inocente, mas Val estabelecia uma espécie de simetria entre a causa palestina e a israelense). Mas, embora diretor,
Philipe Val era apenas um dos membros da redação. Além do que ele deixou Charlie em 2009. Quem assumiu a
direção foi Charb, um dos mortos de janeiro. Ora, a posição de Charb em relação à questão palestina não deixa dúvida.
De parte dele ou de Charlie, não há traço de má vontade ou incompreensão em relação aos palestinos. A tese de um
Charlie, revista inimiga dos palestinos ou, pior ainda, publicação reacionária, é evidentemente um mito.
7“Le

Pape, sa mère et les caricatures“, Henri Peña-Ruiz, Libération, 28 de janeiro de 2015.
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indivíduos e grupo de indivíduos que as suportam, isto é, pelos que põem em prática os rituais e
assumem as crenças de que essas tradições se alimentam. Respeito por esses indivíduos e grupos
de indivíduos significa, aqui, pleno reconhecimento do seu direito de crer e mesmo de promover
a sua crença, assim como o de praticar livremente os rituais da tradição a que pertencem ou da
religião que escolheram. – Assim, não existe crime, mesmo “moral” de blasfêmia. A blasfêmia
só é blasfêmia para quem sacraliza o objeto supostamente profanado (ele só é “profanado”, para
quem o adora). A exigência legítima é a do respeito pelo humano enquanto pessoa humana, não
do humano (ou, a fortiori, do objeto) sacralizado. A distinção é fundamental, e nos dá uma regra
segura para distinguir o que merece e o que não merece ser condenado.8 É a ignorância ou o
obscurecimento dela que leva à confusão, frequente, no que se lê sobre os assassinatos de janeiro,
inclusive em textos assinados por gente de esquerda ou de extrema-esquerda. Assim, é absurdo
afirmar, como se afirmou e se afirma em meios de confissão islâmica (principalmente da
juventude), que seriam usados dois pesos e duas medidas, quando a justiça condena um humorista
que ridiculariza os mortos nos campos de concentração nazista e, ao mesmo tempo, não reconhece
como crime o fato de se representar, até ironicamente, uma figura sagrada de uma religião. Os
dois casos são diferentes. Caricaturas ridicularizando a matança de palestinos por forças de
ocupação, por exemplo, têm de ser condenadas, e também juridicamente. Mas caricaturas de
Moisés, de Jeová, do Cristo ou da mãe de Cristo, que se as considere de bom ou de menos bom
gosto, não são nem podem ser suscetíveis de pena (mesmo de pena “moral”; “bom gosto” ou
“mau gosto” são de um outro registro, aproximadamente estético, ainda que com um verniz
“ético-politico”).
Entretanto, poder-se-ia perguntar: o conjunto das caricaturas publicadas por Charlie
Hebdo resiste bem àqueles critérios de julgamento? Eu responderia: se passarmos em revista todas
as caricaturas, a resposta é, a rigor, “não”; mesmo se a imensa maioria resiste. Há caricaturas que
8

O critério é seguro. Mas, a propósito da sua aplicação, dever-se-ia dizer o seguinte. Salvo casos muito especiais,
“liberdade de blasfemar“ não oferece maior dificuldade de aplicação; mesmo se é preciso insistir em que se trata de
um direito a intervenções simbólicas (simbólico é, aqui, o que é de ordem estritamente representativa; por exemplo,
se alguém for manifestar contra Maomé na porta de uma mesquita, já está em outro registro). Quanto ao direito de
praticar uma religião, pode sim haver casos em que essas práticas se chocam com os valores fundamentais da
República, incluindo instâncias limítrofes, em que não é simples decidir se há ou não incompatibilidade. Uma lei
francesa, a meu ver justificadamente, proibiu o uso público da burca (vestimenta que cobre inteiramente a mulher,
inclusive os olhos). Por outro lado, a legislação francesa proibiu o uso do véu nas escolas primárias e secundárias
públicas, o que me parece, pelo menos, discutível (a comissão, nomeada pelo governo, que propusera a medida,
sugerira também, como que temperando a recomendação, o reconhecimento oficial dos feriados de duas religiões
não cristãs, o que não foi acolhido pela lei). Já a proposta de introduzir uma nova legislação, proibindo o véu também
nas universidades, onde o público é adulto, proposta lançada por um ex-presidente, por razões puramente
demagógicas, é certamente inadmissível. Para o princípio de liberdade de culto, é preciso, portanto, delimitar com
finura a fronteira entre o direito de culto e os princípios de autonomia e igualdade, em que se funda a República. Se
essa delimitação não é sempre fácil, as eventuais dificuldades de aplicação não põem em cheque o princípio. E elas
nada têm a ver com o direito à blasfêmia.
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mexem com mortes ou violências, individuais ou coletivas, por exemplo, uma sobre as vítimas
dos terroristas do Boro Haram, outra sobre a matança dos Irmãos Muçulmanos no Egito, outra
sobre os imigrantes que naufragam no Mediterrâneo, uma até sobre a Shoah... Elas representam,
sem dúvida, “derrapagens”. Entretanto, por razões que tentarei explicar, elas não são suficientes,
a meu ver, para introduzir uma circunstância negativamente atenuante, no apoio dado a Charlie
(isto é, a presença delas não é suficiente para introduzir cláusulas do tipo, “é, eles abusaram...”
ou “também, as caricaturas deles...”). E isto pelas razões seguintes. 1) Primeiro: apesar de tudo,
há, em todas essas caricaturas, alguma ambiguidade. Por exemplo, a caricatura sobre a Shoah – a
qual mostra, aliás, que os caricaturistas de Charlie não visam preferentemente os muçulmanos, e,
aqui, até pelo contrário – bem examinada, revela que o seu objeto é menos a Shoah do que o uso
demagógico da Shoah que faz o governo israelense, no quadro de sua política de ocupação
colonialista do território palestino. Outras caricaturas são menos defensáveis. Mas, sem forçar a
nota, nelas está quase sempre presente, embora talvez não só, uma dimensão de “humor negro”.
De fato, o que se observa é que eles fazem humor tanto com os amigos, como com os inimigos
(pelos textos que a revista publica, que não são ambíguos, sabemos quem são os amigos e os
inimigos da revista; e, também, pela consideração simultânea do conjunto das caricaturas). A
universalidade da ironia neutraliza boa parte do sentido negativo que uma parte delas poderia ter.
2) Segundo, e principalmente: mesmo admitindo que haja caricaturas de Charlie, que, a rigor, não
passam na prova dos princípios enunciados acima, há que considerar a circunstância essencial de
que os jornalistas de Charlie não foram condenados por causa daquelas caricaturas; eles foram
condenados (à morte !) por terem retratado o Profeta Maomé (o que é considerado um escândalo,
não para os muçulmanos em geral, mas para a faixa fundamentalista do Islã). Ora, toda
condenação por motivos dessa ordem (e mesmo que não se tratasse de condenação à morte...) é
absolutamente intolerável, pois vai contra um princípio fundamental e inviolável, o da liberdade
de crítica, mesmo “blasfematória”. Nesse sentido, Charlie merece um apoio sem reticências,
ainda que, em matéria de caricaturas, possamos preferir – é o meu caso – charges mais moderadas,
digamos, como as de alguém como Plantu, o caricaturista de Le Monde. – Que a maioria dos
imigrantes extraeuropeus e seus descendentes não apreciem que se faça humor com o profeta é,
de fato, uma coisa triste. Mas, no fundo, o affaire das caricaturas não tem nada a ver com a
imigração. Tem a ver sim com o problema do fundamentalismo muçulmano (os imigrantes são
muçulmanos, mas, em sua maioria esmagadora, não são fundamentalistas). E eu acrescentaria: se,
de fato, em termos imediatos, o cartunismo em torno do profeta desagrada à população imigrante,
eu ousaria dizer que, a médio e longo prazo, ele joga a favor dela. Pela razão seguinte: é só quando
os ícones do Islã tiverem o mesmo regime de fato dos ícones cristãos e judeus, isto é, só quando
se banalizar a “blasfêmia” a propósito deles, como se banalizou a propósito do Cristo ou de
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Moisés (ou da Torah), é que a população muçulmana poderá se sentir inteiramente integrada (falo
de condição necessária, não, suficiente, pois, é claro, há, para além disso, muitos outros
problemas; e de situação de fato mais do que de direito: com ou sem a banalização da blasfêmia,
o preconceito é evidentemente intolerável). E quanto ao argumento, sutil, sem dúvida, de que, se
se tem o direito de blasfemar, não se tem o dever de blasfemar, o que é verdade, há que responder,
lembrando que a querela não começou com Charlie. O ponto de partida foi a ameaça a Rushdie,
cuja vida foi quase destroçada, pelo autocrata Khomeyni – este tinha, aliás, razões de oportunismo
político quando tomou aquela iniciativa – seguindo-se uma sucessão, intercalada, de ameaças e
de desafios a essas ameaças. Houve um crescendo, que explica, de resto, em parte, a virulência
de certas charges. Os jornalistas de Charlie como que entraram na briga. E, se não tinham o dever
de entrar, tinham, a meu ver, boas razões para fazê-lo. Com isso, mais do que os caricaturistas
“moderados”, eles acabaram defendendo e representando – infelizmente, por um preço muito alto
– uma causa que é de todos nós.

5. O contexto

Como observei acima, o exame do que se poderia chamar de “contexto dos atos terroristas de
janeiro” nos leva muito longe no espaço, mas também no tempo. Ele nos remete ao que ocorre
em duas regiões. Nos dois casos, os problemas regionais têm raízes e efeitos mundiais; e um
mergulho no tempo, embora maior num dos casos, é inevitável. Em uma das regiões, está o lado
ativo, o dos atores, individuais ou coletivos, que recrutam adeptos e combatentes; na outra, estão
os atores passivos, os que se dispõe a aderir, ideológica ou militarmente. É difícil, também, deixar
de introduzir, nesse exame, algumas considerações de ordem antropológica ou históricoantropológica.
I. Começo pelo que ocorreu e ocorre no “mundo muçulmano”. O elemento essencial é o
peso que foram tomando, a partir das últimas décadas do século passado, os movimentos políticos
de fundo religioso, em prejuízo dos movimentos laicos. Em outros termos, o fenômeno do fim,
relativamente a uma época, da hegemonia dos movimentos nacionalistas laicos no Oriente
Médio.9 Na realidade, a história das lutas políticas e religiosas no Oriente Médio e na África do

9Aqui

surgem algumas dificuldades terminológicas e conceituais. Há muita ambiguidade entre os próprios
especialistas, na utilização das noções de “Oriente Médio” e “Oriente Próximo”. Só usarei da primeira. Viso com ela,
aproximadamente, os países, em grande maioria, muçulmanos, que se situam entre o Egito e o Irã (os dois, inclusive)
no eixo oeste-leste; e da Turquia (inclusive) até os limites da África Negra, na linha norte-sul, (aí deveriam entrar
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Norte, é de uma considerável complexidade, e revela um jogo de forças muito diferente do que
costumamos encontrar no Ocidente. Com as lutas entre movimentos de espírito mais ou menos
laico e os de fundo religioso, cruza-se a luta secular entre xiitas e sunitas, que remonta às origens
do Islã (século VII), mais a oposição entre “progressistas” e conservadores, e as tensões de ordem
regional ou nacional (ou entre nacionalismo... “nacional”, e nacionalismo pan-árabe). Tudo isso,
tendo como fundo histórico remoto o desenvolvimento de duas grandes civilizações ou impérios,
de hegemonia sucessiva, ambos de religião muçulmana, a civilização árabe (que representou, sem
dúvida, uma “grande” civilização), e o império turco.10 Ao contrário da civilização chinesa e
indiana, eles representaram uma ameaça para o ocidente cristianizado. Os árabes, depois de
conquistar o norte da África, ocuparam durante séculos a península Ibérica, além de setores do
Mediterrâneo. Os turcos avançam pelos Balcãs, e chegam até Viena, que, como se sabe, resiste a
cercos célebres no século XVI e na segunda metade do XVII. A partir daí, os turcos entraram
progressivamente em decadência. O império Otomano, sob cujo domínio passaram a viver os
árabes, sendo ambos muçulmanos, vai decaindo, até se tornar, no século XIX, o “doente da
Europa”, conforme a palavra célebre de um dos Tzares daquele século. O movimento nacionalista
árabe se desenvolve em luta contra os turcos e contra os ocidentais, embora ele tenha se aliado a
esses últimos, em determinadas circunstâncias. Os turcos têm a sua crise “final”, ao se aliar às
potências centrais, derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Depois dela, ou já antes, surge um
movimento nacionalista, que vai florescer, depois da guerra, com Atatürk, talvez a principal figura
laica da história do reerguimento político do mundo muçulmano (de resto, figura de autocrata
civilizador, apreciada diversamente, pelos historiadores11). No mundo árabe, para me limitar ao
também o Sudão e a Somália). Para designar os países a oeste do Egito-Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos (aí deveria
figurar também a Mauritânia), pode-se utilizar a expressão, imperfeita, mas corrente, até no uso oficial, de “países
do norte de África“ (abreviada aqui por “norte da África” ou equivalente). Mas há ainda o Afeganistão (haveria
também o Paquistão) de ampla maioria muçulmana e que interessa ao nosso tema. A expressão “países muçulmanos”
designará, no texto, os países muçulmanos que correspondem a esses três casos, excluindo portanto, vários outros
territórios nacionais (por exemplo, a Indonésia, onde entretanto reside a maior população muçulmana do mundo, o
Bangladesh, a Índia, que tem grande população muçulmana, minoritária embora, as ex-repúblicas soviéticas de
maioria islâmica, outros países da África, etc etc). Para uma discussão erudita dessas questões, ver George Corm, Le
Proche-Orient éclaté 1956-2012, (2 vls), Paris, Gallimard [folio-histoire], sétima edição, atualizada e aumentada, 2012,
principalmente a introdução à primeira parte e o capítulo 1: vol. I, p. 65 a 111. E, também, no livro do mesmo autor,
Histoire du Moyen-Orient, de l‘antiquité à nos jours, Paris, La Découverte, 2007, cap. 1. Pode-se consultar ainda Le
Bilan du Monde, géopolitique, environnement, économie, edição de 2015 (Le Monde e France Info), p. 172 a 180 (Atlas,
Moyen Orient).
10 Ver a esse respeito, entre outras obras, o livro do historiador italiano Franco Cardini Europa e Islam, storia de um
malinteso (utilizei a tradução francesa, Europe et Islam, histoire d‘un malentenu, traduzido do italiano por Jean-Pierre
Bardos, Paris, Seuil. 2002 (2000)). Sobre a história política recente do mundo muçulmano, ver o livro do eminente
sociólogo e orientalista Gilles Kepel, Fitna, Paris, Gallimard, [folio actuel], 2004. Antoine Sfeir, L“Islam contre l‘Islam,
l‘interminable guerre des sunnites et des chiites, Paris, Grasset [le livre de poche, biblio essais], 2012 trata
especificamente do combate entre xiitas e sunitas. Um grande livro que cobre a história moderna dos árabes é The
Arabs, a history, de Eugene Rogan, (utilizei a tradução francesa: Histoire des Arabes, de 1500 à nos jours, tradução
francesa de Michel Bessières, Paris, Perrin, 2009).
11 Ver sobre Atartük, e particularmente sobre o seu lado negativo, nacionalista intolerante, ditador responsável por
muitas violências (embora ele não tenha responsabilidade pelo genocídio armênio), Hamit Bozarslan, Histoire de la
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século XX, surgirão, bem depois de Atatürk, as figuras de Nasser, no Egito, e de Burguiba, na
Tunísia, sem falar das forças nacionalistas não religiosas que se desenvolvem no Irã, país também
muçulmano, mas, como a Turquia, não árabe. Porém, paralelamente aos movimentos laicos12 vão
se organizando partidos e grupos de caráter marcadamente político-religioso, um dos quais é o
movimento dos Irmãos Muçulmanos, que nasce no Egito, nos anos 1920. O quadro se complica
com o desenvolvimento do movimento sionista, que culmina com a fundação do Estado de Israel,
em 1948. Do ponto de vista econômico, toda essa história será marcada, desde a primeira metade
do século XX, pela luta pelo petróleo de que a região é a grande produtora mundial.
Tem-se, assim, um universo político e econômico complexo, em que se pode destacar,
para os objetivos da presente análise, a oposição entre os movimentos de fundo laico e os
movimentos religiosos, com a hegemonia dos primeiros, durante muitos anos, seguida por uma
crise profunda. Essa crise se deve a quê? Um elemento importante foi a atitude desastrosa dos
“ocidentais”, russos inclusive. A história das relações dos países liberais-capitalistas com o
mundo muçulmano é propriamente catastrófica. Nos anos 1950, um governante iraniano,
progressista e de tendência geral democrática, é derrubado por um complô fomentado pelos
ingleses e pela CIA. Mossadegh nacionalizara os bens da Anglo Iranian, grande companhia
petrolífera, o que desagradou as potências ocidentais. Nesse caso, ao contrário da grande maioria
deles, não se tinha apenas um nacionalismo laico, mas um nacionalismo laico não autocrático.
Com a intervenção, desfez-se um caminho possível para a democracia, ou para uma certa
democracia, no Oriente Médio. Os erros se sucederam. Em 1956, a França, a Inglaterra e Israel
preparam uma ação contra Nasser, visando neutralizar a nacionalização do Canal de Suez que
este decretara. Nesta ocasião, os norte-americanos se opuseram, e a operação acabou sendo
suspensa. Os russos não ficaram atrás em matéria de iniciativas desastrosas. A intervenção russa
no Afeganistão, para apoiar a facção pró–Moscou do comunismo afegão, deu origem a um ampla
resistência que acabou obrigando os russos a se retirarem do país. Foi a sua grande derrota, em
matéria de intervenções internacionais. Os norte-americanos, por sua vez, cometeram o erro de
se lançar a fundo no apoio a essa resistência, da qual participavam tendências fundamentalistas.
A CIA ajudou assim a criar as condições para o desenvolvimento de Al Qaeda. Porém, o seu
maior erro em matéria de política externa, já no quadro de uma nova política externa, de marca

Turquie contemporaine, Pais, La Découverte, 2007 (2004). Para uma apreciação favorável, ver Bernard Lewis (que
consultei em tradução francesa Islam et Laicité, la naissance de la Turquie moderne, trad. Philippe Delamare, Paris,
Fayard, 1988).
12 A propósito de “laico”, seria preciso fazer duas observações. A primeira é a de que os governantes “laicos”, em
princípio, não são ateus, mas sim muçulmanos, os quais, entretanto, defendem uma política de separação, maior ou
menor, do Estado, em relação à religião. A segunda observação é a de que nem todos os laicos são nacionalistas. No
texto, refiro-me principalmente aos laicos nacionalistas. Mas há um laicismo pró-ocidental e não “anti-imperialista”,
como o do último Xá, laicismo que não se confunde, evidentemente, com o dos Atatürk, Nasser ou Bourguiba.
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“neoconservadora”, foi a intervenção que destituiu Saddam Hussein. Este, um ditador impiedoso,
não tinha nada a ver, entretanto, com o atentado de 11 de setembro (foi, em parte, enquanto reação
a esse atentado que a invasão foi justificada; o outro motivo, também falso, era o de que Saddam
estava acumulando armas de destruição de massa). Atacar Saddam, para vingar o 11 de setembro
foi uma tolice sem limite, mesmo de ponto de vista dos interesses das forças políticas mais
reacionárias, na frente das quais estavam os neoconservadores, campeões da campanha próintervenção. O resultado da invasão do Iraque – fruto de uma espécie de estratégia leninista
delirante às avessas: tratava-se, segundo os neoconservadores, de introduzir “de fora” a
democracia! – foi uma sucessão de desastres: que Saddam fosse ou não um monstro (ele era!), o
país foi humilhado, deixou-se que os seus museus fossem saqueados por multidões, pior ainda
decidiu-se a dispersão do exército de Saddam... Pois esses soldados sem emprego vieram a
constituir o núcleo do futuro Estado Islâmico (ou Califado), que disputa hoje a liderança do
terrorismo com Al Qaeda. No mesmo sentido, os norte-americanos puseram no poder um governo
xiita corrupto e dogmático, que, marginalizando os sunitas, lançou as tribos sunitas do norte, e
outras forças sunitas mais, nos braços do mesmo Califado... A instauração do Estado de Israel em
1948, com o apoio dos ocidentais e dos russos, não foi em si mesma um erro. A situação dos
judeus no após guerra (e após a Shoah) era muito incerta,13 e, além disso, havia uma população
judaica considerável na Palestina (mas ela era mínima, quando nasce o sionismo). Naquela
conjuntura, a partilha era, em princípio, uma solução correta. Só que, além do fato de o traçado
da partição ser discutível (por exemplo, Haifa, cidade de maioria árabes ficou na zona
israelense14), ela só poderia se fazer em boas condições, se houvesse um contingente da ONU, ou
legitimado por esta, que assegurasse o cumprimento correto das decisões. Na falta disso, o que se
teve foi a expulsão de parte da população palestina que ocupava os territórios cedidos a Israel,
expulsão que não se fez sem massacres. Do lado judeu, havia também o risco de que os países
árabes, que, ao contrário do seu adversário, não aceitaram a partilha e invadiram a Palestina,
viessem a massacrar as populações judias. Os árabes poderiam ter ganho a guerra, embora os
judeus dispusessem de um armamento superior. Mas, de qualquer modo, houve sim muitas
violências contra os judeus, a violência foi das duas partes. A política ocidental subsequente em
relação ao problema palestino, principalmente por parte dos EUA, foi prejudicial aos interesses
árabes. Mas estes erraram ao não reconhecer em algum momento a partilha – Arafat o admitiu,
mas só depois de muito tempo –, sem falar no radicalismo anti-semita do Hamas que continua

13

Ver, a propósito, o livro importante de Timothy Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, Basic Books
(Perseus Books), 2010 (utilizei a tradução francesa de Pierre-Emanuel Dauzat, Terres de Sang, l‘Europe entre Hitler et
Staline, Paris, Gallimard, 2012.
14 Ver, a respeito Eugene Rogan, Histoire des Arabes, op. cit., p. 345, e em geral todo o capítulo 9, “la catastrophe
palestinienne et ses conséquences”.
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visando expulsar os judeus de todo o território.15 O governo israelense, vitorioso em várias
guerras, recusou-se, durante anos, a reconhecer um poder palestino, e se lançou progressivamente
num movimento de colonização, no duplo sentido da palavra, que, pouco a pouco, vai roendo o
território do futuro Estado. – Assim, a política dos “ocidentais” (russos inclusive) não serviu aos
interesses de um nacionalismo árabe laico no Oriente Médio. E, menos ainda, aos interesses de
um nacionalismo democrático. Este, de fato, apenas despontou. É verdade que os russos em geral
apoiaram os movimentos laicos, mas a sua política foi sempre estreita, porque comandada pelos
interesses imediatos da URSS durante a guerra fria, sem falar na desastrosa intervenção no
Afeganistão. O fim da URSS foi, de qualquer forma, um fator que acelerou a crise dos
movimentos laicos,16 não só porque eles perderam com isso a possibilidade de fazer certas
alianças, como também porque o chamado “fim do comunismo” enfraqueceu em geral, no Oriente
Médio e, para além dele, as ideologias laicas. Mesmo se em forma confusa ou muito ambígua –
em não poucos casos, eles se fascinaram com os nazifascistas, mas, nesse terreno, os grupos
religiosos, como veremos, foram ainda mais longe – os partidos laicos reivindicaram algum tipo
de “socialismo”. Os movimentos laicos se revelaram incapazes de levar avante seus projetos de
unificação nacional – houve, entre outras, uma efêmera unificação do Egito com a Síria nos
1950/1960 – e foram minados pela corrupção e pelo autocratismo.
Os movimentos religiosos, existentes há muito tempo, puderam aproveitar a
decomposição ou a desmoralização do laicismo árabe no Oriente Médio e no norte da África.
Mesmo se eles não são vitoriosos por toda parte, globalmente, é como se a sua vez tivesse
chegado. Os momentos principais dessa virada são o já mencionado conflito do Afeganistão,
quando se gestou a expansão do fundamentalismo religioso sunita, e um momento importante,
bem anterior, o da queda do Xá Pahlevi, no final dos anos 1970. Este contava com o apoio dos
norte-americanos, e perdeu o poder para uma revolução da qual resultou a entronização de um
governo religioso xiita. O fundamentalismo religioso se construiu doutrinariamente, do lado
sunita, sobre o fundo do “salafismo” – movimento cujas raízes são do século XIV, e que reivindica
a volta aos ensinamentos ancestrais, e à “pureza” do Islã – e, mais precisamente, sobre a doutrina
de al-Wahhab, predicador fanático do século XVIII, que defende um Islã expansionista e de um
extremo rigorismo.17 O wahhabismo impõe-se muito cedo na Arábia Saudita – ele é combatido

15No capítulo das violências, se lembramos a expulsão, direta ou indireta, dos palestinos, dos territórios que couberam

a Israel, seria bom não esquecer da expulsão dos judeus dos países árabes, da ordem de 800.000 pessoas.
16 Fique claro que nem estou lamentando o fim da URSS – não creio, como alguns, que isso foi uma “derrota do
socialismo”, nem estou idealizando os movimentos laicos do Oriente Médio e do norte da África.
17 Sobre o wahhabismo e, em geral, sobre a história da hegemonia das tendências fundamentalistas, bem como sobre

as múltiplas tradições e manifestações de um Islã tolerante e antidogmático, ver os livros indispensáveis de
Abdelwahab Meddeb (cito apenas dois deles), La Maladie de l‘Islam, Paris, Seuil, 2002, e Sortir de la Malédicion,
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pelas forças, que vêm do Egito, do futuro dissidente Méhémet-Ali –, e chega ao século XX, como
tendência dominante na península arábica. O paradoxo é que a dinastia saudita que sustenta o
Wahhabismo é aliada dos norte-americanos. Estes preservam cuidadosamente a aliança com os
sauditas por causa dos interesses petrolíferos. Assim, o wahhabismo, doutrina do
fundamentalismo mais agressivamente antiocidental e antimoderno, desenvolve-se no bojo de um
país dominado por um poder ultrarretrógado – ver a situação da mulher e dos trabalhadores
imigrantes – mas pró-americano. Sem dúvida, uma ruptura acaba ocorrendo. Ela começa depois
da primeira guerra do Golfo, quando os fundamentalistas consideraram intolerável que tropas
norte-americanas – e em particular, mulheres-soldados... – pisassem a terra santa, o que provocou
fricções com o poder saudita. É aí que nasce Bin Laden e o movimento Al Qaeda. Os
fundamentalistas foram até a prática do terror em terras sauditas. Hoje, a ruptura parece
consumada, mas subsiste a obscuridade sobre a origem dos fundos dessa organização. O poder
saudita não esgota o conjunto dos simpatizantes do wahhabismo na península.
Assim, estamos diante de um cenário com muitas linhas de força, em que a guerra entre
laicos e religiosos atravessa as rupturas internas do Islã, além de outros jogos de interesse
econômico ou regional.18 A hegemonia dos grupos religiosos fundamentalistas levou a um
recrudescimento da propaganda religiosa, e principalmente depois do surgimento do Estado
Islâmico, a uma arregimentação crescente de jovens de origem árabe, ou de confissão muçulmana,
em proveito das forças sunitas-fundamentalistas no Oriente Médio. Bem entendido, há a
acrescentar a esse cenário histórico, o grande evento recente que foram as revoluções árabes do
início dessa segunda década do século XXI. Elas despertaram uma enorme esperança. Mas esta,
em grande parte, se desvaneceu. Naquelas revoluções, despontara, aparentemente, uma laicidade
diferente da do ciclo laico clássico. Segundo alguns, lutava-se ali pela democracia, segundo
outros, pela “dignidade“19. De qualquer forma, tratava-se de uma realidade nova, muito

l‘Islam entre civilisation et barbarie, Paris, Seuil [point essais], 2008. E o livro, muito rico, de Hamadi Radissi, professor
da faculdade de direito e de ciências políticas de Tunis, Le Pacte de Nadjd, où comment l‘islam sectaire est devenu
l‘islam, Paris, Seuil, 2007. Sobre o fundamentalismo hoje, na linha das contribuições dos “muçulmanos das luzes”, ver
o panfleto filosófico, de Abdennour Bidar, Lettre Ouverte au Monde Musulman, “Les Liens qui Libèrent”, (França, s/
loc.), 2015. Outras autores do Islã das luzes são Mohamed Talbi e Abdelmajid Charfi.
18 As oposições entre tendências ou partidos, no interior do mundo muçulmano levaram a um conflito armado que
provocou algumas centenas de milhares de mortos (senão um milhão), o que opôs o Irã dos alatoiás ao Iraque de
Saddam Hussein, nos anos 1980. As alianças, de um lado e de outro, foram muito complexas, atravessando a diferença
entre laicos e religiosos. A guerra levou a um enfraquecimento do regime de Saddam, mas também a um
esgotamento, relativo, do Irã.
19 Sobre as revoluções árabes do início da segunda década, ver – na sétima edição, atualizada e aumentada – o
capítulo 28 e a conclusão do segundo volume de Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2012, op. cit. É esse
autor que prefere definir os objetivos delas em termos de “dignidade”. Já Eugene Rogan, em seu importante postscriptum – acrescentado, aparentemente, no início de 2012 – à sua História dos Árabes, não hesita em sublinhar o
caráter democrático, ou pró-democrático, que tiveram esses movimentos em sua origem, e ele os descreve com
admiração, embora já insistindo sobre o seu destino incerto, nos cinco casos principais que ele considera: Tunísia,
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impulsionada pela juventude. Os grupos islamistas que, em geral, não tiveram papel no
desencadear das revoluções, subiram rapidamente no estribo, e modificaram, mais ou menos
profundamente, o caráter do movimento revolucionário. Mas alguma coisa sobrou dessa grande
onda, na origem, reconhecidamente libertária.
Vê-se por aí como a história do Oriente Médio e do norte da África é dramática e parece
conduzir a impasses. Nela, a democracia é um fenômeno raro e efêmero, que desponta aqui ou
ali, para ser esmagada pelas botas laico-autoritárias ou fundamentalistas. Se não for pela dos
imperialismos estrangeiros. A responsabilidade, de ocidentais e dos russos, pelo recrudescimento
do fundamentalismo islâmico ou pelo florescimento de um autoritarismo, nacionalista ou não, é,
como vimos, muito grande. Sem falar em todo o passado colonial de exploração econômica e
opressão política, que não foi pouca coisa. As grandes potências liquidaram os germes possíveis
de um desenvolvimento democrático (Mossadegh), apoiaram ativamente os combates de
islamistas, ou “pré-islamistas” (os americanos no Afeganistão), promoveram intervenções
desastrosas (russos e americanos), apoiaram de maneira acrítica ditaduras nacionalistas ou foram,
e são, aliadas de autocracias ultrarreacionárias (idem). Mas a responsabilidade pesada de
ocidentais e russos no Oriente Médio não absolve os governos laicos autoritários e às vezes
genocidas (Saddam, Assad), pelo recrudescimento dos movimentos islamistas. Porém, nada disso
justifica atentados terroristas, sejam eles antissacrílegos, antissemitas ou racistas em geral. E, a
fortiori, quando o seu alvo são as populações civis. Não esqueçamos de que o 11 de setembro foi
um grande massacre desse tipo.

II. O outro lado é o da situação na Europa. Ela também tem a ver com o contexto mundial,
mas, nesse caso, principalmente com o contexto econômico. Se, a partir da história dos grupos
fundamentalistas entendemos como eles chegaram a uma certa hegemonia, e entendemos
também, a partir da sua ideologia, por que eles tentam arregimentar os jovens de todo mundo,
resta saber, por que estes últimos são tão receptivos – ou, pelo menos, relativamente receptivos –
às sereias islamistas.
Talvez se devesse começar com dados antropológicos gerais, por superficiais que eles
possam parecer. Aristóteles escrevia sobre a juventude, no livro II da Retórica: “Os jovens são,
pelo seu caráter, submetidos ao desejo, e são do gênero [das pessoas] que realizam o que desejam
Egito, Líbia, Barhein, e Yemen (ver Eugene Rogan, Histoire des Arabes, de 1500 à nos jours, op. cit. para o postscriptum, p. 675 e s.).
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(...) não suportam serem tido como insignificantes, mas se indignam quando creem serem vítimas
de injustiça (...) deixam-se facilmente enganar pela razão indicada: têm a esperança fácil. São
também mais corajosos, pois são ardentes e cheios de esperança, a primeira qualidade os
impedindo de ter medo, e a segunda lhes dando a audácia (...) são também sensíveis à vergonha
(...) E em todas as coisas, vão longe demais, e com força demais, transgredindo assim o preceito
de Quilon [“Nada em excesso”, RF], pois fazem tudo com excesso, amando com excesso, e
detestando com excesso, e assim em todos os domínios. Eles acreditam saber tudo, e se afirmam
com força, e esta é a causa do seu comportamento excessivo em tudo (...) As injustiças que eles
cometem vão no sentido da desmesura e não da maldade (...)”.20 Se esse diagnóstico corresponde
bastante bem, e de forma até surpreendente, ao que sabemos, em geral, dos jovens do ocidente,
ele corresponde mal, bem examinadas as coisas, ao jovem fundamentalista. A descrição se ajusta
mal ao fundamentalismo e aos seus jovens seguidores, porque ela aponta para um indivíduo que
visa, em geral, para ele, ou para mais do que ele, algum tipo de vida (nesse sentido, apesar do lado
individualista que também transparece, a atitude aí retratada poderia ser chamada de “utopista”).
Ora, uma característica sem dúvida fundamental do jovem fundamentalista islâmico
contemporâneo é, pelo contrário, a atração pela morte: “Foi Alá que decretou nossa morte antes
mesmo do nosso nascimento”.21 “O inimigo de Alá não teme nada mais do que o nosso amor pela
morte”.22 Valem, para efeito de comparação, outras características indicadas no texto, como a
tendência ao excesso. Mas, com isso, avançamos pouco.
Como existem, e em quantidade não desprezível, jovens que não vêm da imigração (e
que, frequentemente, vivem, além disso, em condições, econômicas favoráveis), os quais, apesar
disso, aderem ao fundamentalismo e ao jihad, é preciso começar buscando raízes muito universais
do fenômeno, para além do racismo e, em muitos casos, também da crise econômica. O
depoimento de pessoas empenhadas em neutralizar o recrutamento jihadista nos remete a
situações em que, aparentemente, não estamos longe do fenômeno da adesão dos jovens a seitas
(algumas muito opressivas e exploradoras), a que se assistiu e se assiste no mundo ocidental. Se
é assim, há, em primeiro lugar fatores que em parte não remetem à política ou ao político, embora,
de algum modo, a presença desses últimos acabe também se revelando. Patologias sociais da
família, crise da escola, fenômenos de dessocialização dos grupos jovens etc, mas também, algo
como um enfraquecimento da coesão social e nacional. Há o fenômeno da desmotivação em
relação ao trabalho, de resto paradoxal, porque ocorrendo numa situação em que o trabalho é um

20

Aristóteles, Retórica, II, 12, 1 388 b e s., Pleiade, I, 794.
Français jihadistes, de David Thomson, Paris, Éditions des Arènnes, 2014, p. 16, citado pelo psicanalista Fethi
Benslama, em “Au delà du terrorisme, le ‘Daechisme’”, L‘Obs, nº 2625, 22/1/15).
22 Les Français jihadistes, op. cit., p. 128.
21Les
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bem raro.23 Se, já passando ao plano propriamente político, for considerado que não só o ethos
social do “ocidente” se enfraqueceu, mas, também, e ainda mais, o das ideologias radicais de
esquerda, que tiveram grande peso durante grande parte do século passado, tem-se o contexto de
uma atmosfera vazia de referências, onde habita um jovem dessocializado em relação à sociedade
global e à família,24 e alérgico tanto aos ideais de vocação dominantes, como aos projetos laicos
de revolução social. Esses “átomos livres” buscam apoio em modos fanáticos de agir e de pensar.
O fundamentalismo islâmico é um deles, e, hoje, é, de certo modo, o hegemônico. Os mesmos
fatores existem, mas agravados, e sobredeterminados, em se tratando do caso específico dos
jovens da imigração extra-europeia.
Mas entre a situação dos jovens europeus em geral, e a dos de origem extra-europeia,
situa-se o caso intermediário, o dos jovens de condição modesta – qualquer que seja a sua origem,
incluindo, mas não só, os da “imigração” – que vive em situação difícil nas periferias. Começo
discutindo mais esse caso geral, para depois me ocupar em detalhe, do específico. Não será
possivel, porém, evitar alguns entorses a esse modo de exposição.
O mal-estar das banlieues na França é um fenômeno antigo, que data, pelo menos, dos
anos 1970.25 Pouco a pouco, os governantes viram-se obrigados a intervir diante de uma realidade
que é a da pobreza e da precariedade de uma população, principalmente jovem, e em face do
desassossego dela, exprimido em choques com a polícia e violências diversas. O fenômeno
culmina com o quase-levante de outubro/novembro de 2005, que começa na região parisiense
(aglomeração de Clichy-sur-bois e Montferneil) e se estende pelo conjunto do território francês,
durante três semanas.26 O ponto de partida dessa revolta foi a morte de dois jovens que, em
companhia de um terceiro (este sobreviveu), ao fugir da polícia – embora fossem (os três)
perfeitamente inocentes – entraram numa central elétrica, e morreram eletrocutados. Começam
então as manifestações e a violência, e esta se agrava – já é preciso introduzir um dado específico
23

Ver a respeito da “desmotivação” em relação ao trabalho, Sthéphane Beaud, Joseph Confavreux e Jade Lindgaard
(dirs), La France Invisible, Paris, La Découverte, 2008, p. 51 e ss.
24 As pessoas empenhadas em dissuadir os candidatos ao jihadismo nos falam também da frequência, entre os
candidatos, de traumatismos familiares com raízes na infância. Ver a respeito desse ponto, e do conjunto do
problema, Dounia Bouzar, Comment sortir de l‘emprise “djihadiste”?, Paris, Ed. de l‘Atelier, 2015, livro muito
importante pelos depoimentos que contém.
25 Para a história das insurgências, e das intervenções governamentais, no período 1970-1995, ver Christian
Bachmann e Nicole Guennec, Violences Urbaines, Paris, Hachette, nova edição, 2002 (1996), com um posfácio da
coautora.
26
Sobre a insurgência de 2005, ver Gérard Mauger, L’Émeute de Novembre 2005, une révolte protopolitique, Paris,
Éditions du Croquant, 2006; Laurent Mucchielli, com a participação de D‘Abderrahim Att-Omar, “Les émeutes de
novembre 2005, les raisons de la colère” in Laurent Mucchielli e Véronique Le Goaziou (dir), Quand les Banlieues
brûlent, retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, La Découverte, edição revista e aumentada, 2007 (2006), p.
11 e ss.; e Gilles Kepel, Banlieue de la République, société, politique et réligion à Clichy-sous-Bois e Montfermeil, Paris,
Gallimard, 2011, assim como, do mesmo autor, Quatre-vingt-treize, Paris, Gallimard (folio actuel), 2012.
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– quando, dois dias depois, a polícia lança uma bomba lacrimogênea na porta de uma sala de
orações, atingindo pessoas de várias idades que participavam de uma reza muçulmana do
Ramadan. Depois de 2005, não houve motim desse porte.
As razões das insurgências dos jovens da periferia não são misteriosas, embora haja uma
longa discussão entre os sociólogos, principalmente sobre a importância relativa de um ou de
outro fator. Não é economismo dizer que a crise econômica, que começa em meados dos 1970,
com suas consequências, desemprego, pauperização, degradação do habitat e dos equipamentos
urbanos, junto com a concentração e ghetoização das populações pauperizadas, está na base do
desassossego. Assim, antes de discutir outros pontos, se se quiser evitar o risco de psicologização
ou de diluição das raízes do problema, é preciso insistir em seus fundamentos mais gerais,
sobretudo econômicos. De fato, ele aparece no final dos “trinta anos gloriosos” com o surgimento
de uma massa de jovens mais ou menos fadados à marginalização, e que, por causa da
pauperização das famílias, vivem em condições cada vez mais precárias. Digamos que esses têm
duas saídas possíveis: de um lado, a revolta, crônica ou aguda (além da politização); de outro, a
droga e a delinquência. Muito cedo, os governos de direita e de esquerda tentam pôr em prática
diferentes formas de intervenção, inicialmente assistenciais e institucionais. Entretanto, o
aumento do desemprego coincide com o fim do welfare state, e, a partir de certo momento, as
mesmas causas que provocam a pauperização e a degradação do habitat determinam também o
recuo progressivo da intervenção do Estado, mesmo se esta não desaparece e é até relançada
dentro de certos limites, depois da grande revolta de 2005. (A acrescentar: as duas coisas
coincidem também com a erosão dos partidos, ideologias e sindicatos que, legitimamente ou não,
apresentavam-se como representantes das massas exploradas. Para o melhor ou para o pior – no
curto prazo, em geral, para o melhor – os pobres tinham um enquadramento, que depois
perderam).27 É impossível dizer que os governos, mesmo os de esquerda, tenham sido
suficientemente sensíveis ao que sentiam os jovens da periferia. Os governos de direita, porém, e
em particular um ministro do interior, Sarkozy, chegou ao limite de uma declaração de guerra aos
jovens “revoltados”.28 Quanto as intervenções da polícia, elas não só foram ineficazes, mas
frequentemente agravaram a situação.29 Pode-se dizer sem exagero que a intervenção da polícia,
27

Para a coincidência de todos esses elementos, ver Stéphane Beaud e Michel Pialoux, Violences Urbaines, violence
Sociale, genère des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard, 2003, p. 16.
28 Sobre o caráter desastroso do procedimento de Sarkozy, então ministro do Interior, ver Nasser Demiati, “Nicolas
Sarkozy, ministre de l‘intérieur et pompier-pyromane” in Laurent Mucchielli e Véronique Le Goaziou (dir), Quand les
Banlieues brûlent, retour sur les émeutes de novembre 2005, op. cit., p. 58 e s. Quando a insurgência já amainava, o
governo não teve outra ideia melhor do que decretar o estado de urgência, o que não se fazia desde a guerra da
Argélia...
29 Sobre o caráter das intervenções policiais, ver Laurent Mucchieli “La police dans les ‘quartiers sensibles‘, un profond
malaise”, in Laurent Mucchielli e Véronique Le Goaziou (dir) Quand les Banlieues brûlent, retour sur les émeutes de
novembre 2005, op. cit., p. 104 e s.

27
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

por causa da sua forma, foi um elemento de importância considerável na origem dos distúrbios.
Com o que não se pretende subestimar o fenômeno do tráfico de droga e da delinquência em geral.
Passando agora a uma análise mais centrada no caso particular dos jovens da imigração,
há, aí, dois fatores decisivos. Um é sobredeterminado. O outro lhe é particular. O primeiro é a
crise econômica e o desemprego, aos quais já me referi. O segundo, específico, são os fenômenos
de marginalização “étnica” (racismo, estigmatização dos imigrantes extraeuropeus). Sem uma
taxa de desemprego atingindo mais de 10 % da população ativa, e bem mais do que isso, no caso
particular dos jovens, é seguro que haveria um campo muito menos propício ao desenvolvimento
do fundamentalismo e do terrorismo político. Quanto ao preconceito e à estigmatização, existem
também evidências empíricas bem fundadas, mas o significado pleno desse segundo elemento, e
também a sua conexão com a crise e o desemprego, está longe de ser simples.30 Houve e há,
evidentemente, na França, e em outros países europeus, uma estigmatização dos descendentes de
imigrantes não europeus, como houve, em outra época também, dos originários da imigração
europeia. As pesquisas mostram como esse estigma vem de longe e começa com a geração
anterior, a que fez a viagem, o que reforça, dentro da família, o sentimento de exclusão.31 Um
elemento muito vezes lembrado, e que me parece, efetivamente, essencial, são as condições em
que se deu a descolonização, em particular a guerra da Argélia. Em princípio, ele concerniria só
à imigração argelina. Mas deve ter havido um fenômeno de propagação, que, dos argelinos, passa
aos magrebinos em geral, e vai além destes. O desfecho da guerra provocou a transferência para

30

Enveredo, na continuação do texto, por uma análise, que estando centrada nos jovens de origem extra-europeia,
explora em alguma medida a experiência vivida desses jovens, mas, sem dúvida, não o suficiente, faltando, em
particular, a experiência vivida nas “insurgências”. As pesquisas revelam: 1) o enorme mal-estar e o sofrimento dos
jovens de origem extra-europeia, sem trabalho, sem dinheiro, sem interesses, sem perspectivas, e sofrendo ainda o
peso dos preconceitos (ver a respeito, por exemplo, em, Stéphane Beaud, Joseph Confavreux e Jade Lindgaard, La
France Invisible. op. cit., p. 33, o depoimento impressionante da experiência de vida de um jovem banlieusard da
imigração); 2) no que se refere à experiência das lutas e a sua motivação, as pesquisas mostram a presença de dois
motivos: por um lado, os jovens protestam contra a situação econômico-social em que se encontram, mas, por outro,
o que não é menos importante, eles exigem reconhecimento. Isto é, eles não protestam apenas contra precariedade
da sua situação material, mas também, e tanto quanto, contra as humilhações que sofrem diariamente (as
interpelações contínuas da polícia, que os despreza e destrata, mais a atitude do governo, e de Sarkozy, em particular,
que, reagindo de maneira brutal, e não fazendo o menor gesto de autocrítica, mesmo no momento da “gazagem” da
sala de orações, não fez mais do que engrossar o ressentimento). Ver a respeito disso tudo, Stéphane Beaud e Michel
Pialoux, Violences Urbaines, violence Sociale, genèse des nouvelles classes dangereuses, op. cit., p. 406, 407, Gérard
Mauger, L‘Émeute de novembre 2005..., op. cit., p. 27, assim como os depoimentos impressionantes de jovens
“insurretos” (observar sobretudo a profundidade do ressentimento, e a exigência recorrente de reconhecimento) em
Laurent Mucchielli, com a participação de D‘Abderrahim Att-Omar, “Les émeutes de novembre 2005, les raisons de
la colère” in Laurent Mucchielli e Véronique Le Goaziou (dir), Quand les Banlieues brülent, retour sur les émeutes de
novembre 2005, op. cit., p. 24 a 29, e ainda, no mesmo volume, o texto final, de autoria dos dois organizadores":
Laurent Mucchielli e Veronica Le Goaziou, “Conclusion: Les émeutes, forme élémentaire de la contestation politique”,
p. 163.
31 Sobre a primeira geração, conviria não perder de vista a situação econômica. Já que falei do welfare state, diria que
a primeira emigração é filha “dos trinta anos gloriosos”. Os “trabalhadores hóspedes”, como dizem sem rir os
alemães, vinham constituir um proletariado sem histórias e que custava pouco, assumindo os trabalhos pesados,
perigosos, repugnantes, ou simplesmente mal pagos, que os trabalhadores autóctones se recusavam a fazer.
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a França de um contingente populacional considerável de “pieds-noirs”, em geral com
sentimentos marcadamente “antiárabes” ou “antimuçulmanos”. Observemos que a guerra da
Argélia implicou na conscrição, com tudo o que ela significou, e o seu desfecho provocou uma
crise nacional, de que resultou nada menos do que uma mudança de regime. Tudo isso deve ter
deixado marcas profundas. As consequências se manifestaram dos dois lados: os pesquisadores
observam o quanto os antigos combatentes da revolução argelina, mas em parte também os seus
descendentes, resistiam à ideia de adotar a nacionalidade da antiga potência colonial que eles
haviam combatido. Na origem, havia dois elementos: hostilidade aos franceses e orgulho
“revolucionário” ligado ao culto dos dirigentes e da causa nacional argelina. De lá para cá, esse
segundo elemento caiu. Se continua a haver hostilidade para com os “franceses”, junto com ela
há, agora, também hostilidade para com os atuais dirigentes do país e erosão dos grandes
sentimentos de orgulho pela nação de onde vieram os pais.32 É como se ficasse o lado negativo,
mas não o positivo, que, precisamente, veio a ser substituído por outro: a verdadeira nação dos
“beurs”, pode-se ler em vários depoimentos, é, na realidade, o Islã.
Mas voltando à relação ex-colonizador/colonizado, o preconceito dos “franceses” se
alimentou e alimenta, é claro, das diferenças culturais, reais ou supostas, entre “franceses de
souche” (“pieds-noirs” ou não) e a população de raízes extra-europeias, e aí, evidentemente, a
diferença de religião, que não existia, no caso da imigração europeia, teve e tem o seu papel. Mas
sem taxa atual de desemprego é difícil que o preconceito vingasse, pelo menos nos níveis em que
existe hoje. Porém, há outros dados que mostram a complexidade da situação. Se as pesquisas
sobre racismo e sentimentos contra os imigrantes revelam que a situação se agrava mais ou menos
a partir de 2010, após um movimento crescente (embora irregular) de tolerância nos vinte anos
anteriores33 – constata-se, ao mesmo tempo, pelo menos sob certos aspectos, um processo
indiscutível de integração das populações de origem extra-europeia. Entre outros exemplos (este
é do campo da política) tem–se, pela primeira vez, o fenômeno – impressionante, para quem vive
há muito tempo na França – de ministérios “régios” ocupados por gente da imigração, e isso tanto
em governos de direita como de esquerda. Dir-se-á que se trata de uma incorporação por cima e
que beneficia um número limitado de pessoas. Seja como for, é uma pequena revolução. Mas
começa a haver uma mutação também por baixo (aqui estamos diante de um fenômeno que

32

Poder-se-ia pensar que uma queda da empatia e do respeito para com o pais de origem, facilitaria uma integração
na pátria nova. Na realidade, não é assim. Pelo menos na opinião de um especialista (Kepel), um fator explicativo de
que haja mais terroristas de origem argelina do que de origem turca, seria o fato de que a Turquia seria hoje uma
nação muito mais forte e integrada do que a Argélia. Desse modo, uma relação forte com o pais de origem (a menos
que esse paeis condene expressamente a integração ou as naturalizações) não dificultaria, mas facilitaria a integração.
Um pouco, talvez, como uma boa relação com a mãe não dificulta, mas torna mais fácil a relação com a parceira
adulta...
33 Ver os dados publicados por Libération, 10 de março de 2015. Há uma ligeira melhora a partir de 2013.
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permite medir as atitudes de um lado e de outro): pela primeira vez na França tem-se uma pletora
de candidatos ao legislativo nacional, de origem extra-europeia, sem falar na presença de eleitos
no plano municipal, departamental e regional. É verdade que o número de eleitos é limitado.34
Porém, mesmo esse resultado a minima é expressivo. É evidente que, nesse plano, o país começa
a mudar. Como organizar esses dados? Há aparentemente uma recrudescência do racismo com
base: 1) na ideia de que, nas condições atuais, os imigrantes agravam a situação de emprego dos
nacionais; e 2) na suposição de que é “a imigração“ a responsável pela delinquência e pelo
terrorismo. Mas ao mesmo tempo, e principalmente à medida que vai se desenvolvendo uma
classe média originária da imigração, essa classe, pelo menos, vai sendo integrada, e não só no
plano político. Parece difícil supor que esse fenômeno não tenha algum efeito sobre o conjunto
da população de origem extra-europeia.
Entretanto, poder-se-ia perguntar: mesmo supondo que o balanço desses prós e contras
do chamado processo de “integração” (que não é o mesmo que “assimilação”) fosse antes
negativo, mesmo levando em conta a situação econômica e os preconceitos, como explicar esse
fenômeno específico que é o fato de que a religiosidade que impregna a imigração é, pelo menos
em certas áreas, cada vez mais de ordem rigorista senão fundamentalista e, mais do que isso, que
uma franja jovem, dos dois sexos, dessa população, descambe para um projeto jihadista e
terrorista?35 Em parte, isto sempre foi assim: é o rigorismo fundamentalista (de seitas, de religiões
e de partidos) que tem grande força de atração nessas situações. Mas em parte, não há, para essa
pergunta, uma resposta endógena, isto é, que remeta ao registro local. As populações fragilizadas
pelas razões indicadas sofrem o impacto de um proselitismo, que vem de fora, e que está ligado
às peripécias da história do Islã no Oriente Médio e no norte da África, descritas anteriormente.
O proselitismo, diz a especialista em neutralizar os recrutamentos, se exerce – como no caso das
seitas – por meio de um assédio muitas vezes brutal, e através de manobras de sedução de toda
ordem. Mas, para além do impacto da realidade atual do Oriente Médio36 – e, penso aqui, mais
do que no fundamentalismo, em geral, na atração pelo terrorismo –, entram também outros
fatores, em parte exógenos, em parte endógenos. Um deles, já referido, porque geral, é o aumento

34

Gilles Kepel se debruçou sobre o fenômeno, entrevistando os candidatos “da imigração” em Marselha, e em
Roubaix, no norte da França. Houve, nacionalmente, perto de quatrocentos candidatos de origem extraeuropeia às
eleições legislativas de junho de 2012. Não mais do que uma meia dúzia ficou entre os 367 eleitos. Ver Gilles Kepel,
Passion Française, les voix des cités, op. cit. O conteúdo das entrevistas, muito diversificado, é de grande interesse.
35 Supõe-se que entre 800 e 1000 jovens, mais ou menos, partiram, da França, para o “front” islamista, entre os que
aderiram aos aliados de Al Qaida e os que se juntaram ao Daech. Para uma população muçulmana avaliada (há alguns
anos) em 5 milhões, isso poderia parecer pouca coisa. Mas são perto de mil jovens que se candidatam a “mártires”.
36 Impacto que, nosso exemplo, ganha um máximo de expressividade no fato de que os dois assaltantes do Charlie
receberam instrução militar no Yemen.
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da delinquência e do banditismo, frequentemente em conexão com o comércio das drogas.37 Mas
é preciso retomá-lo no contexto dos problemas da imigração. As “drogas” se relacionam, pelo
lado do consumidor, com o vazio e a dessocialização, e, pelo lado do “vendedor”, com a crise e
o desemprego (sem que, com isso, tudo esteja dito). As drogas “pesadas” são, antes das religiões,
senão o ópio do povo, pelo menos o ópio dos jovens... “(fontes de) ilusão em um mundo sem
ilusões”. E, por sua vez, o comércio da droga encontra evidentemente uma base favorável de
recrutamento em uma situação econômica que condena os jovens a vagar sem rumo pelas “cités”.
As redes de venda são às vezes extensas e muito absorvedoras de “mão-de-obra”. O banditismo
é uma saída possível. E a religiosidade, nisso tudo? A religiosidade é, em princípio, um obstáculo
às drogas e ao banditismo. (Como também às insurgências: as autoridades religiosas fizeram
apelos aos jovens muçulmanos, para que não participassem das mobilizações.) Mas quando a
religiosidade se torna não só fundamentalista, mas jihadista e, portanto, terrorista, a situação se
modifica. Parte dos jovens que aderem ao jihad – é o caso do assassino do hipermercado kasher
de Vincennes – foram bandidos, antes de serem militantes fundamentalistas. E, pelo que
informam as fontes acima mencionadas, os recrutadores e recrutadoras de soldados para o jihad,
na França, também são ou foram ligados ao banditismo. Se os jovens pauperizados têm, agora,
entre as saídas possíveis para a sua situação (além das mobilizações), o banditismo e a
religiosidade, o jihadismo terrorista tem a característica de juntar os dois elementos. O jovem
descobre um tipo de religiosidade que carrega com ela o “banditismo”, isto é, a violência (mesmo
se não as drogas). Entende-se assim alguma coisa da atração que ele pode exercer sobre a
juventude imigrante marginalizada. Além do fator banditismo, o rumo atual dos conteúdos da
mídia também abre o caminho para as práticas violentas. É evidente que se compararmos o que
ela oferecia há, digamos, vinte ou trinta anos, com o que propõe hoje, em termos de filmes, jogos
etc, constatamos uma proliferação de conteúdos não só violentos, mas de uma extrema violência
(ver a utilização de materiais precisos da mídia pelos recrutadores tal como nos informa o livro,
acima citado, de Dounia Bouzar). Assim, o desenvolvimento extremo da mídia, refletindo
provavelmente o ethos global do capitalismo mais moderno, converge com as práticas do
fundamentalismo, o que, aparentemente, haveria de mais arcaico. Mas mídia e terrorismo
convergem também em um outro plano. Num período anterior, os jovens se radicalizavam indo
às mesquitas ou salas de orações. Mais recentemente, os DVD especializados tornaram
desnecessário esse deslocamento. Hoje – os pesquisadores insistem sobre esse ponto – as
mensagens mais fanáticas e violentas circulam livremente na internet. Não só deixou de ser
37

Retomando suas pesquisas sobre as populações de origem muçulmana, em cidades francesas que ele visitara há
25 anos atrás, o mesmo Gilles Kepel se diz muito impressionado com o crescimento do tráfico de drogas com o seu
cortejo de violências e horrores. Ver Gilles Kepel, Passion Française, les voix des cités, op. cit., p. 19. Um dos subtítulos
da introdução desse livro, é “le caïd [o chefe de gang] et le salafiste”.
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necessária a visita aos locais de prece, mas não se necessita, mesmo, de nenhum tipo de material
ou instrumento, salvo o que permite o acesso a ela. A propaganda jihadista ocupa amplamente o
espaço da mídia eletrônica, e é acessível, sem esforço, a quem tiver interesse em chegar a ela (o
que não deve fazer perder de vista o papel do contato in vivo, principalmente nas prisões). Quanto
ao fenômeno aparente e paradoxal da coincidência do recrudescimento do terrorismo com os
progressos da integração, sem querer jogar com paradoxos, pergunto-me se não há alguma coisa
comum na base dos dois fatos: com efeito, muitos terroristas (os de janeiro, por exemplo) estão
de algum modo “integrados”. Inimigos ou não dos “franceses”, eles penetram sem dificuldade na
cultura local, e nela se movem com êxito, à sua maneira. Basta dizer que o terrorista do
hipermercado kasher participou da coprodução de um documentário clandestino na prisão, que
aliás deu origem a um livro, e que ele fez parte de um grupo de estagiários, recebidos pelo
presidente da República.... Com o que, não estou querendo dizer que a integração, em sentido
próprio, da população de origem extra-europeia não esteja em processo. Entretanto, se não se
corrigir a política econômica, essa integração significaria, de fato, em muitos casos,
desintegração... O jovem “imigrante” seria integrado à população “francesa”, ela mesma sob risco
de marginalização...

6) Islã, jihadismo. religião, religiões do livro

Isso posto, é preciso mergulhar mais nas raízes do fundamentalismo islâmico. Já que para
analisar os acontecimentos sangrentos de janeiro, na França, nos dispusemos a tratar dos
integrismos islamistas, é necessário tentar uma elucidação mais profunda do seu significado.
Entretanto, é impossível falar dos fundamentalismos islâmico, sem, antes, dizer alguma coisa
sobre o próprio Islã. Na realidade, o que designamos até aqui por esse termo foi não só – ou não,
exatamente – a religião muçulmana, mas a realidade, presente ou passada, de certos países e
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regiões em que ela predomina.38 Supondo que esse objeto tenha alguma unidade – a unidade é
religiosa, e, em alguma medida, histórica, mas só parcialmente linguística, Turquia e Irã, já
observei, não são terras em que se fala árabe – que representa esse “território”? Digamos que ele
representa uma “periferia” do sistema global de Estados, sistema que tem um centro, ou centros.
Digo “periferia”, porque se trata de países, ou de menor desenvolvimento econômico, ou de
economia, digamos, sui generis (duas determinações que indicam situações, bem diversas, e quase
opostas, já que por sui-generis estou visando principalmente as economias de alguns dos grandes
produtores de petróleo, como as monarquias do Golfo, e lá o PIB per capita é comparável, senão
superior, ao das principais nações da Europa...39). Mas, apesar disso, há uma unidade nesse
conjunto.40 E esses países, mesmo os mais ricos, o que aliás confirma a sua situação de “periferia”,
pelas próprias peculiaridades das suas economias – várias deles têm a particularidade de explorar
a “renda” territorial – não têm o peso da Europa ou dos EUA, e, mais recentemente, da China, na
política global do planeta, ainda que eles possam influenciá-la através do impacto do petróleo
sobre a economia mundial.41 Comparemos essa “periferia muçulmana” com outras áreas e países
que foram colônias ou semicolônias. Tentemos, por outro lado, pôr em paralelo a situação do
“mundo muçulmano” com a dos países mais desenvolvidos. E há pelo menos mais uma outra
chave comparativa, muito interessante, que, a rigor, não entra em nenhuma dessas duas categorias.
Comparada com as outras periferias ou ex-periferias – China, Índia, África Negra,
América Latina... – o “mundo muçulmano” parece ter em comum com a China e com a Índia o
fato de ter sido uma “grande” civilização. Grande em termos de poder, de extensão territorial,
mas também em termos culturais. Isso, como veremos, tem uma importância considerável, para
pensar a história e o destino do Islã. Se confrontarmos esse “mundo muçulmano” com as nações
mais avançadas da Europa e os Estados Unidos, o traço que se destaca é a relação diferente que
existe, em um e outro caso, entre o Estado e a sociedade civil, de um lado, e a religião, de outro.
38

Ver, acima, a nota 9. Sobre o que se pressupõe ao caracterizar certos países e territórios a partir de uma religião, e
sobre os dificuldades desse procedimento, ver as considerações de George Corm, in Le Proche-Orient éclaté, op. cit.,
principalmente vol I, p. 89 e s.
39 Ver, a respeito do PIB (e do PIB, por habitante), desses países Le Bilan du Monde, geópolitique, environnement,
économie, op. cit.. 173.
40 Como insiste George Cram, fazendo valer o que aconteceu durante a “primavera árabe” (ver Geoges Cram, Le
Proche-Orient éclaté, 1956-2012, op. cit., vol. II, cap. 28, particularmente, p. 1125).
41 Seria evidentemente insustentável afirmar que os países produtores de petróleo não têm nenhum poder sobre o
mundo... Haja visto, por exemplo, o que aconteceu por ocasião da chamada “guerra do Kipur” entre os árabes e Israel
(1973) (sobre as circunstâncias do embargo petrolífero, e suas consequências, ver Eugene Rogan, Histoire des Arabes,
op. cit., cap. 13, “L‘ère du pétrole”, p. 480 e s). Mas, a despeito disso, e de um outro elemento, que introduzirei mais
adiante, é evidente que, em mais de um sentido, as nações muçulmanas não dão as cartas no planeta. Sobre esse
aspecto, ver o próprio Rogan, idem, p. 481, e também um dos livros, citados, de Abelwahab Meddeb. Tentando
entender o ressentimento que ele vê na base do comportamento de Bin Laden, Meddeb faz algumas reflexões sobre
a impotência relativa não só do personagem, mas do “sujeito islâmico”, em geral, que “apesar da riqueza (...) fica fora
das decisões capazes de dar uma perspectiva para o mundo“ (ver Abelwahab Meddeb, La Maladie de L‘Islam, op. cit.,
p. 161, 162).
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Ou entre o poder laico, de um lado, e o religioso, de outro. No Ocidente, operou-se uma nítida
separação entre as duas esferas (embora relativa, pense-se, entre outras coisas, no reconhecimento
pelo Estado das festas religiosas cristãs). Após a luta entre o papa e os imperadores, e a
constituição dos Estados nacionais, o papa conservou um poder cosmopolita, mas apenas
“espiritual”. No mundo muçulmano, pelo contrário, apesar da força dos movimentos “laicos”, o
impacto das autoridades religiosas e da religião continuou sendo decisivo.42 O braço religioso
existe pelo menos enquanto poderosa força de oposição, se não no governo, impondo normas
estritas de comportamento à população civil. Poder-se-ia encarar esse fenômeno como uma
decorrência da “essência” do Islã e das nações cuja população é majoritariamente muçulmana. O
que significaria que o Islã é mais ou menos incompatível com um governo moderno e, a fortiori,
com um governo democrático. Mas também se poderia supor, pelo contrário, que a tendência
nesses países é, em última análise, a de seguir os passos dos países avançados, e operar, a médio
prazo, senão a separação, pelo menos uma separação, entre religião e Estado; o que significa que
o Islã, como religião, seria compatível com uma sociedade republicana e democrática. Apesar de
todas as críticas que hoje se faz, e justificadamente, à noção de progresso, esta segunda leitura,
que, aliás, não implica nenhuma ideia simplista de progresso, é, a meu ver, a melhor. Se ela
introduz a ideia de progresso, não o faz, veremos, num esquema linear. Bom, digamos que o que
chamo de “fundamentalismo” ou de “integrismo”, ou de “islamismo”, tem a ver com esse impacto
do religioso sobre o poder político e a sociedade, que, sob essa forma e com essa intensidade, não
está mais presente no Ocidente. Eu diria que fundamentalistas são as tendências que, dentro do
Islã, impõem ou alimentam esse domínio. O que significa subsumir sob o termo, certamente o
governo da Arábia Saudita e das demais monarquias do Golfo e do Irã; movimentos, como o
salafismo (ainda que a variante quietista não pretenda intervir na política, mas começam a surgir
dúvidas sobre o apoliticismo e mesmo a não-violência dos quietistas), os irmãos muçulmanos (é
42

Sobre a crise dos movimentos laicos e a emergência da hegemonia islamista, ver Eugene Rogan, Histoire des
arabes..., op. cit., principalmente, os capítulo 11, “le déclin du nacionalisme árabe” e 13, “le pouvoir de l‘Islam”. Tanto
no plano político mais geral, como no da “politica de costumes”, assiste-se hoje a uma verdadeira contra-reforma
(no sentido geral, não histórico, do termo), já que, no século XX não faltaram as tentativas de governança laica e de
reforma de costumes. Sobre esta última, seria preciso registrar o fato de que algumas delas se apresentaram em
forma muito autoritária e, por isso, foram mal recebidas. O exemplo mais impressionante foi a proibição do véu, nos
anos 1930, por um Xá da Pérsia (Reza Shá), proibição que, como se poderia esperar, encontrou resistência (ver
Mohamed-Reza Djalili e Thierry Kellner, Histoire de l‘Iran Contemporain, op. cit., p. 51). Compare-se essa proibição
com a interdição, também autoritária, do fez – barrete masculino tradicional – por Atatürk. Já o “desvelamento” das
mulheres que praticou Burguiba era facultativo, salvo na administração pública (com o que, a lei tunisina se
aproximava, mutatis mutandis, da atual legislação francesa). Quanto a Nasser, ver na internet (“Nasser et le voile
islamique”) um famoso e divertido vídeo, em que ele “goza“ os Irmãos Muçulmanos, por causa da exigência do véu.
Alguns desses exemplos mostram, como, para certos problemas, a vertente laica, apesar dos seus defeitos, era
melhor do que a religiosa. Outros exemplos confirmam, no plano da política de sociedade, o que é evidente no nível
político mais geral, principalmente quando se trata das formas autoritárias mais violentas: as tendências
fundamentalistas e as laico-autoritárias constituem, essencialmente, uma falsa alternativa Ver, a respeito dela, o livro
do egípcio Alaa El Aswany, Extrémisme religieux et Dictature, les deux faces d‘un malheur historique, tradução do
árabe por Gilles Gauthier, Paris, Actes Sud, 2011.
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verdade que o seu radicalismo varia, de situação a situação) e, sem dúvida, o jihadismo (que é em
parte salafista), sob a espécie do movimento Al Qaida, ou na figura do Califado (ou Estado
Islâmico, Daech), também vários partidos etc. O jihadismo vai representar, precisamente, a forma
extrema, radical (em termos de violência) do fundamentalismo islâmico.43 Vê-se por aí que há
dois erros a evitar. Um, o de supor que o fundamentalismo e o jihadismo não têm nada a ver com
o Islã (o que se ouve às vezes, da boca de gente bem intencionada). Fundamentalismo e jihadismo
tem a ver com o Islã, evidentemente, porque nascem nele, e, de certo modo, dele. O outro é o erro
contrário: o de supor que o fundamentalismo e o jihadismo são o Islã (o que se ouve, da boca de
gente mal intencionada ou mal informada). Erro, também. Fundamentalismo e jihadismo
representam, de fato – através do tempo, e do espaço – um Islã e, na realidade, como afirmam os
muçulmanos críticos, um Islã doente ou uma doença do Islã.
Mas a que remete o conteúdo mais preciso desse fundamentalismo44 e qual a sua
significação na história, em particular, na história mundial contemporânea?
Os fundamentalismos, e o jihadismo, em especial, representam movimentos
essencialmente anti-luzes. Dito de forma geral, isso é certamente uma banalidade. Mas deixa de
ser, talvez, se tentarmos explorar essa caracterização e comparar essa vocação antiluzes dos
fundamentalismos islâmicos com outras formas e projetos políticos da modernidade
contemporânea.
Os fundamentalismos árabes são os movimentos antiluzes, por excelência (embora eles
tenham também, e ao mesmo tempo, um lado moderno importante, de que me ocuparei mais
abaixo). Às vezes fala-se do nazismo como o grande inimigo do Aufklârung (iluminismo). Na
realidade, o nazismo é inimigo de um traço do iluminismo, ou de uma vertente dele, que se impôs,
no plano jurídico, a igualdade. Mas ele não é caracteristicamente anti-luzes, porque é ateu (o
Aufklärung não foi sempre ateu, nem em geral ateu, mas o ateísmo era, de certa forma, a sua
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Para evitar confusões: “fundamentalismo islâmico” = islamismo. Isto é, conota a vertente, ou as vertentes
fundamentalistas do Islã. O que supõe, como já foi dito, que “islâmico“ ≠“islamista“. Evito dizer “fundamentalismo
islamista“, porque me parece redundante.
44 Aqui é de se perguntar: limitando-nos às duas outras “religiões do Livro“ – mas a pergunta poderia ser feita também,
para além delas – há fundamentalismos cristãos e fundamentalismos judeus? Claro que há. Só que o
fundamentalismo cristão tem outro peso e funciona diferentemente, apesar de tudo. Isto, devido precisamente ao
destino das nações “cristãs”. Como já se indicou, nelas se operou, com limites embora, a separação entre o político
(e social-civil) e o religioso. Quanto ao fundamentalismo judeu, ele tem também características especiais, por causa
da história, muito original, da constituição do Estado de Israel, no século XX. Digamos que também lá, e apesar das
aparências, houve certo tipo de separação, sui generis, que não ocorreu no mundo muçulmano; embora tenha estado
presente, e esteja até hoje, algo como uma “pulsão messiânica” (ver, a respeito, o vol II, capítulo 22, “Le renouveau
du judaisme” do livro de Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté..., op. cit., particularmente, a p. 917. A expressão,
informa o autor, é de Alain Diekhoff). Mas Israel é, no contexto, um problema importante demais, eu voltarei a ele
logo mais adiante. É Israel que eu visava quando me referia, no início do parágrafo, a outras possibilidades de
comparação.
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“vocação”). Quanto ao capitalismo liberal-democrático, ele é herdeiro das luzes. Porém,
representa, de forma bastante nítida, uma “ dialética das luzes”. A saber, nele as luzes se realizam
mas ao mesmo tempo se pervertem e se negam. Há no capitalismo liberal-democrático uma
dialética da igualdade e da desigualdade sobre o fundo da liberdade (uma liberdade que por causa
daquela dialética também está afetada pela não liberdade). Quanto ao “comunismo” – refiro-me
ao chamado “socialismo real”, daí as aspas –, ele tem também as suas raízes nas luzes. E sob outra
forma, também ilustra e tragicamente – talvez seja o que ilustra melhor – a “dialética das luzes”.
Aqui é a liberdade que se transforma no seu contrário – mas nesse caso a negação não é uma
Aufhebung (negação-conservação hegeliana), mas uma negação vulgar – sob a aparência de uma
efetivação da igualdade (esta igualdade está afetada de não igualdade, por causa da negação da
liberdade). O lado caricaturalmente aufklärer do “comunismo” fica patente no seu cientificismo
primário e no seu prometeísmo destruidor.
Quanto à relação entre o fundamentalismo islâmico e esses outros modelos ou projetos,
poder-se-ia dizer o seguinte. No que se refere ao “comunismo”, já vimos, foi a tendência laica, e
não a religiosa que, por razões compreensíveis, esteve muitas vezes ligado a ele, em forma
instável e tortuosa. Qualquer que seja a opinião que possamos ter sobre este evento, a queda do
“comunismo” certamente levou água para o moinho antilaico. Os fundamentalismos islâmicos
rejeitam o capitalismo liberal-democrata, nas suas duas vertentes, o próprio capitalismo (mas a
rejeição do capitalismo enquanto tal é ideológica, na prática, eles como que se “enroscam” no
capitalismo), e a liberal-democracia, ou a democracia em geral (aqui a rejeição é efetiva45). O
ataque à democracia, doutrina dos “descrentes” que defende a ideia nefasta de que o poder vem,
ou pode vir, do povo, quando, evidentemente, ele vem de Deus, é um leitmotiv dos grupos
islâmicos. Quanto à sua relação com o capitalismo, à qual ainda voltarei, o paradoxo sintomático,
já assinalado, é o de que o campeão tradicional do fundamentalismo, o poder saudita, templo
histórico do salafismo, de que o jihadismo é uma das emanações, é um velho aliado da grande
potência capitalista, os Estados Unidos. (Os comentadores destacam a performance de equilibrista
dos norte-americanos no Oriente Médio: sustentáculos de Israel, eles são, ao mesmo tempo,
grandes amigos da Arábia Saudita...). No que se refere ao nazifascismo, o Islã político-radical,
mas também as tendências laicas, manifestaram muita vezes uma atração por ele, pelo menos por
alguns dos seus aspectos. Por força do combate contra ingleses e franceses, alguns dos campeões
do nacionalismo árabe, como ocorreu também alhures, no terceiro mundo, tiveram namoros com
as ideias ou as práticas do fascismo. Mas foram os religiosos que caminharam mais longe nessa
45

Entretanto, os xiitas e gente do entorno dos Irmãos Muçulmanos tentam, ao contrário dos sunitas, recuperar a
noção de “democracia“. Ver, a respeito Gilles Kepel, Terreur et Martyre, relever le défi de civilisation, Paris,
Flammarion, 2008, p. 175. Esse livro é indispensável pelos materiais originais da ideologia jihadista que ele oferece.
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direção: o grão-mufti de Jerusalém, Al Amin al-Husseini, foi recebido por Hitler, em novembro
de 1941. A partir daí, veio a se constituir uma divisão SS (a 13a divisão, chamada Handschar,
cimitarra) formada majoritariamente de soldados muçulmanos da Bósnia (o episódio termina com
um levante da tropa, que fazia o seu treinamento na França). Provavelmente, o espírito antiigualitário, e, mais ainda, o ódio aos judeus, que já tinham assentamentos importantes na
Palestina, asseguraram a convergência entre os dois movimentos. O jihadismo pode, aliás, ser
considerado como uma doutrina e um movimento totalitário. Assim, os jihadistas têm uma
afinidade maior com o “comunismo” e com o nazismo, do que com o capitalismo liberaldemocrático, ou, pelo menos, com a democracia.
Com isso, já entramos em alguma coisa do conteúdo, e do “estilo” dos ideais islamistas.
Poder-se-ia observar, no plano da atitude geral, ou do estilo, que o discurso islamista, como muitos
observadores têm indicado, revela um fundo de forte ressentimento. Isto se deve, sem dúvida, ao
fato de que ele tem, por trás de si, a sombra da grande civilização, que perdeu o seu papel de
vanguarda. A propósito do ressentimento, deve-se ressaltar o trabalho nefasto dos americanos,
ou, mais particularmente, de Bush filho e dos neoconservadores, que, por ocasião da desastrosa
guerra contra Saddam – mesmo se este era, de fato, um monstro –, fizeram questão de humilhálo e, o que é pior, de humilhar também o país. Foi o pior dos cálculos: condenável do ponto de
vista ético e politicamente desastroso. No contexto dessas considerações sobre o ressentimento,
poderíamos introduzir também a questão de Israel. O problema palestino é evidentemente central
no discurso islamista. E é muito por aí, embora não só, que o ressentimento está presente. Há um
certo paralelismo entre as histórias dos muçulmanos e a história dos judeus, pelo menos até um
certo momento. Ao projeto de fazer ressurgir a grande civilização, e o grande império muçulmano,
corresponde, mutatis mutandis – as diferenças são grandes, apesar de tudo – o projeto sionista de
construir um Estado para os judeus. Estes tinham uma civilização, à sua maneira, brilhante,
embora territorialmente limitada. Perderam o seu Estado, no curso das invasões em torno do início
da nossa era, e, muito depois, foram vítimas de um genocídio monstruoso. Os radicais islâmicos
insistem que os judeus obtiveram o que queriam – e obtêm sempre o que querem, dizem eles –
enquanto aos árabes não se dá nada. É curioso, aliás, observar o quanto, no discurso da extremadireita, o árabe substituiu o judeu, como objeto de preconceito, o que, evidentemente, não justifica
o neoantissemitismo dos radicais islâmicos. O ressentimento – que existia e, em parte, existe
ainda, pelas mesmas razões, também na China – tem, uma dupla base, amplamente explorada pelo
proselitismo islamista: ao macrorressentimento histórico provocado pela perda de hegemonia por
parte do Islã se soma o microrressentimento das populações de confissão muçulmana,
marginalizadas, empobrecidas e discriminadas pelo racismo. Um ressentimento sobredetermina
o outro.
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No conteúdo do islamismo radical, e mesmo, mas com intensidade menor, nos
fundamentalismos mais moderados, aparece, como se sabe, um violento impulso antifeminista,
que visa o enquadramento e a subordinação da mulher. No caso limite do chamado Califado
(Daech, ou Estado Islâmico), as mulheres muçulmanas são impedidas de sair de casa sem um
tutor masculino que as comande, e, quanto às mulheres estrangeiras, elas são frequentemente
violentadas e até vendidas como escravas. A dominação das mulheres, a discriminação e as
medidas coercitivas que lhes são impostas, além de eventuais causas históricas mais específicas
que desconheço, devem se relacionar, via o caráter antiluzes do islamismo, com o teor arcaico do
“religioso”, em geral, ou de certo “religioso”, pelo menos. A afirmação pode parecer uma
tautologia, mas, desenvolvido o argumento, talvez não seja tanto assim. O que poderíamos chamar
de “revolução feminista” é a mais recente de todas as revoluções (considerando só as verdadeiras).
Os islamistas, adversários dos princípios da Revolução Francesa, revolução que ficou aquém da
luta pela libertação da mulher, devem ser a fortiori adversários dessa segunda campanha de
emancipação, que sucede ao que se passou em 1789. Mas o argumento é insuficiente. Se
tomarmos como referência as religiões do Livro – que me perdoem os especialistas se invado
territórios desconhecidos ou sou imprudente nas formulações – a religião parece ter dois vetores.
Por um lado, a imortalidade da alma, ou, quando não se insiste muito nessa ideia (que é, entretanto,
assumida), pelo menos uma preocupação constante com a finitude e a morte.46 O segundo vetor é
a busca de pureza e o horror da impureza, no interior de cujo universo se destacam as matérias
fecais e as dejecções, em geral.47 As duas coisas devem ir no mesmo sentido, o da busca de

46 “Eis o que ele mesmo nos prometeu: a vida sem fim“ (João 2, 25, La Bible, Montreal, Mayard, 2005 [2001], p. 2381).

No chamado “Velho Testamento“, é frequente o tema do prolongamento da vida humana terrestre, como dádiva
divina (p.e. o final do livro de Job, idem, p. 1359).
47

Cf., no judaismo, certos tabus alimentares (camarão, porque armazena as próprias dejecções) ou certas práticas
pré-funerárias (lavagem do corpo, com retirada das matérias fecais). Ou, ainda, a proibição de comer o nervo sciático,
à qual se refere Weber, em O Judaismo Antigo (ver Max Weber, Gesammelte Ausâtze zur Religionssoziologie, III. Das
Antike Judentum, Tübingen, Mohr, 1983 (1920), p. 367, Le Judaisme Antique, trad. francesa de Freddy Raphael, Paris,
Plon, 1998 (1970). No Corão além da proibição das “carnes mortas“, da carne do “animal asfixiado“ etc (ver V, 3 Le
Coran, op. cit., p. 121), que também se encontra no judaismo (cf. Weber, op. cit. p. 368, trad. francesa, op. cit., p. 440:
“(...) todo animal não corretamente abatido é considerado como carniça“), pode-se ler o seguinte: “(...) se você se
puser no dever de rezar, então lave o rosto, e as mãos, até o pescoço, passe a mão na cabeça e nos pés, até o
tornozelo. Se você estiver em estado de impureza, então purifique-se. Se você estiver doente, ou em viagem, ou
estiver saindo da defecação, ou tiver tocado em mulher, e não encontrar água, utilize como substituto passe [um
pouco de] terra sã sobre o seu rosto e as suas mãos“ (Corão, V, 6, 122, Le Coran, essai de traduction por Jacques
Berque, Paris, Albin Michel (ed. revista e corrigida, Poche), 2002 (1990), p. 122, grifos de RF, Cf. para um texto análogo:
Corão, IV, 43, Le Coran, op. cit. p. 102). Aparentemente, o cristianismo sublima essa oposição: “Então os “separados“
[os fariseus] vieram, um dia, de Jerusalém, e perguntaram a Jesus: ‘Por que motivo os teus discípulos se permitem
não respeitar a tradição dos antigos? Veja: eles levam o pão à sua boca, sem ter lavado as mãos. Jesus lhes respondeu:
(...) O ser humano não se suja através daquilo que entra na sua boca, mas através do que sai“ (Mateus, 15, 1-11, La
Bible, op. cit., p. 2004) (uma passagem do livro de Weber, ver op cit., 42,, trad. francesa, op. cit., p. 508, confirma essa
leitura).
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transcendência. Mas a obsessão da pureza parece implicar num visada particular da mulher, o que
se constata, aliás, já no texto citado. Mas aqui aparecem duas possibilidades. Ou há de fato uma
extensão do tema da pureza ao caso da mulher, porque nela ele encontraria um campo privilegiado
de investimento, e isso por diferentes razões: digamos, porque, sendo o corpo da mulher o
receptáculo da concepção (a concepção, em si mesma, não é, entretanto, considerada como
impura), ela encarnaria o corpo melhor do que o homem, e o corpo seria um lugar privilegiado da
impureza; ou por causa do sangue menstrual48 ou, ainda, por causa do parto49 etc. Ou então,
segunda possibilidade, a fixação na mulher (inclusive como lugar privilegiado do puro e do
impuro) talvez se explique, independentemente disso, pelo fato de ela remeter à sexualidade,
potência a ser controlada e regulada socialmente.50 Nessa hipótese, pureza e impureza físicas
(claro que “físico-sociais”), seriam, para o caso específico da mulher, um fator derivado ou
sobrederminante. Porém, o tema da pureza e da impureza físicas subsistiria, de qualquer modo,
creio eu, como tema independente e fundamental. Teríamos, então, nessa hipótese, não dois, mas
três vetores da religião (nos limites das religiões do Livro).51 Porém, qualquer que seja a tese
teórica, na variante fanática que examinamos, tem-se a patologia disso tudo: o amor da morte,52

48

Tema arquiexplorado (talvez sem grandes resultados) dizem os antropólogos. Sobre a impureza da mulher
menstruada, ver o Corão, XI 222, Le Coran, op. cit., p. 56 e 57. A passagem termina pela frase: “[Deus] ama os que
têm escrúpulos de pureza”. Sobre o tema da impureza da mulher menstruada, na Bíblia, ver Levítico, 15, 19 e s. (La
Bible, op. cit., p.218; La Bible, traduction oecuménique, Paris, LGF, 2011 [1979], I, p. 173). Interessante é que, no
Levítico, a passagem sobre a impureza das mulheres menstruadas vem precedida de uma outra, que trata da impureza
dos homens que tiveram uma “poluição” (ver Levitico, 15, 1) – a expressão, por si só é interessante –, mas se trata,
segundo uma nota dos editores, só da poluição de homens com infecções. Se é assim, uma situação patológica no
homem é posta no mesmo nível de uma ocorrência normal na mulher.
49 Sobre a impureza da mulher depois do parto, que é posto em paralelo com a menstruação, ver Levítico, 12, 1 e s.
(ed. Mayard, p. 207. ed. Ecumênica, I, 166).
50 “Sejam satisfeitos (sont comblés) os crentes (...) que contêm a sua sexualidade“. (Corão, XXIII, 1-5, Le Coran, op.
cit., p. 361).
51 Uma outra possibilidade seria a de que a distinção geral ( suprafísica, mediata) entre o puro e o impuro constituiria
um ponto de partida organizando o universo global das significações religiosas, ponto de partida sob o qual tudo mais
(impureza física, sexualidade, ou morte) seria subsumido. Mas essa hipótese não é necessariamente incompatível
com o esquema dos três vetores. Tudo se passa como se tivéssemos, por um lado, a partir “de baixo”, digamos, um
certo número de proibições e exigências “arcaicas”, que incidem sobre determinações físicas, em primeiro lugar as
relativas à pureza e impureza imediatas. Por outro lado, há imposições que, de uma forma ou de outra, devem
remeter, em alguma medida pelo menos, a alguma coisa da ordem de um “poder“. Eu diria que o que caracteriza o
status arcaico é que o poder é como que... contaminado, por determinações físico-sociais, do tipo das do puro e do
impuro imediatos. Ele como que banha nessas determinações. As luzes virão por um fim, pelo menos relativo, nessa
contaminação. Para a presença desse banho arcaico no jihadismo contemporâneo, valeria lembrar uma observação
de Abdelwahab Meddeb a propósito da congruência provável entre a morte – sangrenta, se operada segundo as
regras rituais – do animal cuja carne será ingerida, e a degola, também sangrenta, dos prisioneiros, sob o Daech ou
na Arábia Saudita (ver Abdelwahab Meddeb, La Maladie de L‘Islam, op. cit., p. 184). Em contraposição a essa última
prática, na modernidade contemporânea ocidental, o condenado à morte tem, pelo contrário, o direito à execução
racional – herdeira da guilhotina – por injeção ou pelotão de fuzilamento. Enquanto esperamos a abolição final da
pena de morte, diga-se de passagem, há que reconhecer nessa mudança um provável, ainda que ambíguo, progresso.
52 Sobre a obsessão da morte, ver, acima, 5, II.

39
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

a obsessão da pureza53 e o controle (a dominação e, nos casos extremos, a escravização, pura e
simples) da mulher. Motivos maiores do fundamentalismo.
Poder-se-ia perguntar (retomando em forma um pouco diferente uma questão discutida
acima) em que medida a inseparabilidade do religioso e do político, a recusa da cidade laica, que
virá a ser a cidade democrática, não é produto de uma religião particular, o Islã. Por outras
palavras – pergunta clássica e recorrente, que ouso formular, sem insistir nos limites evidentes
das minhas considerações – o atraso daquela periferia vem de particularidades do Islã, ou se deve
a outras razões? Acho que aqui – o que nem sempre se faz – seria preciso distinguir duas
perguntas: a que indaga se o caráter particular do Islã teve algum papel sobre o aparente bloqueio
e, em certo sentido, regressão que se revela em sua história; e a pergunta sobre a necessidade
disso, ou seja, se é inevitável que o bloqueio e a regressão aconteçam. Minha impressão, a partir
do que pude ler nos especialistas, é a de que a resposta à primeira questão é “sim”, e à segunda é
“não”. O caráter bastante “político” da religião muçulmana deve ter dificultado a separação. Ao
mesmo tempo, é improvável que isso deva ser sempre assim. Por quê? Por que há muitas tradições
laicas dentro da história cultural dos países muçulmanos: literatura, filosofia, também forças
políticas laicas (melhores ou piores), e tudo isso existe, também, hoje. Há até forças democráticas,
que se manifestaram há pouco tempo, embora no momento presente, estejam, em geral, na
defensiva. Por outro lado, o lado fanático da religião se encontra também alhures, pelo menos nas
outras religiões do Livro. É evidente que há fanatismo e intolerância na Bíblia. Certamente, no
chamado “Velho Testamento”. Mas não seria difícil dar exemplos disso também nos Evangelhos
(e, entre esses exemplos, aduzir alguns que contradizem literalmente a outra vertente, a da
tolerância, também presente).54 Na realidade, creio que poderíamos lembrar aqui da teoria do
filósofo Ludwig Feuerbach sobre a religião (ele escreve principalmente sobre o cristianismo, mas
não só). O discurso de Feuerbach sobre a religião, que, talvez, contra as aparências, seja mais
fecundo do que o de Marx, insiste precisamente sobre os dois lados contraditórios das religiões.
Primeiro, o do amor e da concórdia. É o que deveria facilitar – o comentário deve ser meu – o
estabelecimento de um Estado de direito e, eventualmente, a democracia. O outro, o da fé, é a
53

Antes do atentado de 11 de setembro, os terroristas efetuaram um “trabalho do corpo”, com depilação radical e
outros procedimentos. A indignação de Bin Laden, já mencionada, diante das mulheres soldados norte-americanas
que pisavam o solo sagrada da Península Arábica, reúne os temas da pureza e o da mulher.
54 Para mostrar a coexistência contraditória das duas vertentes, proponho comparar Mateus, 12, 30 ou Lucas, 11, 23,
onde se lê: “Quem não está comigo, está contra mim. Quem não acumula [ou reúne] comigo, dilapida“, La Bible,
Montreal, ed. Mayard, op. cit., p.1998 e 2088), com Marcos 9, 40, onde se encontra o seguinte: “Quem não está
contra nós, está conosco (id, p. 2048). A primeira afirmação que estabelece o princípio de uma adesão máxima remete
a uma atitude de intransigência fanática. O segundo fixa o princípio de uma adesão mínima; e, com isso, denota uma
atitude de tolerância e de convivialidade. As duas passagens se contradizem. Aquele que “não está contra nós“ (em
Marcos 9, 40), na realidade, faz parte dos grupo (referido em Mateus 12,30 e Lucas 11,23) “que não está comigo”.
Porque se estivesse, Marcos não diria apenas que ele “não está contra nós”. Ora, deste sujeito, Marcos diz, na
continuação que “ele está conosco [ou comigo]”, enquanto, para Mateus e Lucas, “ele está contra mim”.
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vertente do fanatismo. Os dois aspectos coexistem mas são contraditório.55 Essa circunstância
deve explicar por que razão obtém-se frequentemente respostas contraditórias, quando se
pergunta sobre a “essência” de uma religião, em particular a do Islã. De fato, a indagação
recorrente em nossos dias, por motivos óbvios, a de se o Corão prega a paz e a tolerância, ou se
é, pelo contrário, uma religião de violência, merece respostas muitas vezes contraditórias, que ora
vão na direção de um, ora na direção de outro dos ramos da alternativa. Parece que há pelo menos
algumas palavras de paz bastante incisivas no Corão (em primeiro lugar as que banem a coerção
em matéria de religião56). Mas há também fanatismo, e não pouco. Que peso tem uma ou outra
vertente, não posso dizer, mas, pelas citações dos especialistas, estão presentes os dois extremos.
Isso vai na direção da teoria de Feuerbach e se aplica também ao cristianismo, que é, de resto, o
objeto principal de Feuerbach.
Antes de passar ao último tópico desse parágrafo, queria fazer duas observações, uma
ainda sobre o seu conteúdo e outra sobre o fenômeno da “volta” do religioso. No que se refere ao
conteúdo, importa precisar que o fundamentalismo islâmico não é, evidentemente, puro arcaísmo,
simples retomada do passado. Ele tem um lado moderno. É arcaísmo que incorpora um “extrato”
moderno. E o que é moderno no fundamentalismo islâmico? Dois elementos. Seus compromissos
com o capitalismo mundial e sua implicação com a técnica. Invertendo o caminho clássico, as
petromonarquias do globo investem capitais nos países capitalistas avançados. Hoje elas dispõe
de uma porcentagem não desprezível nas ações das grandes firmas internacionais.57 Quanto à
imbricação com a técnica moderna, ela aparece principalmente sob duas formas, a do armamento
55

“ (...)[Subtítulo] A contradição entre a fé e o amor. (...) Os sacramentos não são nada sem a fé e o amor. A
contradição nos sacramentos nos remete, pois, à contradição entre a fé e o amor (...) o amor é o que manifesta a
essência oculta da religião, a fé constitui a sua forma consciente. O amor identifica o homem com Deus, Deus com o
homem, portanto o homem com o homem; a fé separa o homem de Deus, portanto o homem do homem (...)” (Ludwig
Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Stuttgart, Reclam, 1974 (1969), p. 369, L‘Essence du Christianisme, trad.
francesa de Jean-Pierre Osier, com a colaboração de Jean-Pierre Grossein, Paris, Maspero, 1968, p. 401, grifos de
Feuerbach). Há, nos Estudos sobre a Sociologia da Religião, de Weber, (p.e., op. cit., p. 102, trad. francesa, op. cit., p.
127; e op. cit., p. 60-61, trad. francesa, op. cit., p. 78-79)) uma oposição recorrente entre um lado pacífico e um lado
violento, no judaísmo, sem que, entretanto, o grande sociólogo alemão suponha que eles sejam contraditórios.
56 “Nada de coerção (point de contrainte) em matéria de religião: a retidão é agora bem distinta da insanidade“ (Corão,
2, 256, Le Coran, op.cit. p. 63). Entretando, o valor desse versículo é objeto de controvérsia. Esta aflorou por ocasião
da querela, desencadeada em 2006, por uma intervenção do Papa Bento XVI (Ratzinger) a propósito das virtudes
respectivas do Islã e do cristianismo. Os jihadistas, mas parece que também o “centro”, consideram o versículo como
um texto de juventude, que é superado por versículos posteriores, pregando a guerra contra os infiéis. Não sei se
essa posição extrema se fez presente no curso da controvérsia de 2006, provavelmente não, por razões óbvias
(alguma coisa dessa opinião foi imputada ao Papa). Porém uma tendência oposta, que transparece numa resposta ao
Papa assinada por 38 teólogos muçulmanos moderados, difundida no dia 15 de outubro de 2006, contesta essa
interpretação e aduz outros textos que confirmariam o versículo da tolerância. Os 38 teólogos observam, ao mesmo
tempo, que também nos Evangelhos há passagens que induzem à violência, como Mateus, 19, 34 (“Não pensem que
vim introduzir a paz na terra, não vim introduzir a paz, mas a espada”), e no plano prático, lembram as cruzadas e a
colonização. Ver a respeito dessa interessante discussão, Gilles Kepel, Terreur et Martyre..., op. cit., p. 260 e s.
57 Para que se tenha ideia do que isso significa, eis aqui alguns dados sobre a participação do Qatar no capital de
grandes firmas da França: 12,8 % de Lagardère, 5,3 de Vinci, 8% de Airbus Group, 5% de Veolia, 5% de Total, 1% de
LVMH, 100% de Bein Sport e 100 % do clube Paris-Saint Germain (Dados de Libération, 4 de junho de 2015).
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moderno, e a da comunicação moderna, a mídia. Enquanto investidores capitalistas, e como
utilizadores privilegiados do armamento moderno e dos recursos técnicos da mídia, os
fundamentalistas islâmicos são modernos. Mas nem um nem outro fator eliminam o seu fundo
arcaico. O fundamentalismo é arcaico-moderno. Porém se pode dizer, a despeito de tudo – esta é
pelo menos a minha tese –, que a primeira determinação é a dominante e a que define a sua
essência.
A outra observação diz respeito às condições de emergência contemporânea do religioso.
É curioso como este foi subestimado. Israel jogou com os movimentos fundamentalistas árabes,
contra Arafat; e o próprio Arafat parece tê-los subestimado (como também os laicos judeus em
relação aos seus fundamentalistas, como observou Daniel Golovaty Cursino58). Os norteamericanos se lançaram a fundo no armamento da guerrilha jihadista no Afaganistão, visando
tirar proveito disso para a Guerra Fria, sem pensar em suas consequências. Provavelmente, em
todos esses casos, dominava a ideia de que um bando de fanáticos religiosos não poderia ter um
papel de relevo (para o pior) no mundo moderno. No que todos se enganaram; e por trás do engano
deve estar uma ideia linear do progresso. Eles não viram esse salto para trás, espécie de “revolução
permanente” às avessas, que é o jihadismo. Aliás, o fenômeno também é dificilmente pensável a
partir de Marx. Claro que ele conhecia o poder religioso, e as civilizações pré-modernas, assim
com os seus remanescentes na modernidade. Mas o peso atual desse arcaísmo se acomoda mal
com a teoria ou o esquema marxiano da história.
Essas considerações sobre a religião reforçam, sem dúvida, a dupla exigência das luzes:
a da liberdade religiosa, por um lado, e a da não obrigatoriedade em reconhecer o sagrado como
sagrado, por outro, isto é, a não obrigatoriedade em respeitá-lo como sagrado no plano simbólico
(a saber, no plano da representação). Na história do pensamento e da ação das esquerdas e, em
particular do marxismo, essa dupla exigência não foi obedecida, longe daí. Vou contrapor dois
exemplos que representam bem, a meu ver, respectivamente, uma atitude errada – ela não é a
única atitude errada, pois não considero aqui o seu oposto imediato, também falso – e uma atitude,
em linhas gerais, correta, que se pode ter em relação à religião. Os dois exemplos são de tipo
muito diferente, porque vou pôr em paralelo uma certa política, de um lado, e um texto, de outro.
Eu poderia representar aquela política por um texto, o que aliás farei logo mais adiante. Mas, de
qualquer forma, subsiste uma diferença, porque a primeira posição foi posta em prática
amplamente – tanto para o melhor quanto para o pior, digamos sem rodeios: para o pior – o que
não foi o caso da outra, a não ser indiretamente. A atitude errada está na política bolchevique dos
anos 1920. Política antirreligiosa brutal, pregada e efetivada por Lênin, no estilo do pior fanatismo
58

Em conversa com o autor.
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pseudoiluminista. Consulte-se, a respeito, as histórias do poder bolchevista nos seus primeiros
anos, ou algumas delas.59 Esse tipo de política, que implicou em violências de toda ordem não só
contra os objetos religiosos, mas também contra pessoas, teve, para além dos crimes, o resultado
mais desastroso e mais oposto àqueles com que contavam os seus promotores. A religião não só
não morreu, mas acabou se fortalecendo e, em geral, em conexão com forças políticas
conservadores e reacionárias. A essa atitude, poderíamos opor a atitude de Engels, ou antes, mais
modestamente, o que diz Engels em um texto, numa passagem da Crítica do programa de Erfurt.
Depois de reafirmar a necessidade da “plena separação da Igreja para com o Estado” e a exigência
de que as comunidades religiosas percam toda subvenção pública e toda “influência sobre as
escolas públicas”, Engels precisa: “Entretanto (ou, “de fato”, doch) não se lhes pode proibir fundar
suas escolas com seus fundos [próprios] e lá ensinar as suas besteiras (Blödsinn)”... 60. Embora
breve, a referência me parece digna de registro. Engels faz questão de deixar claro que, se rejeita
toda inversão de dinheiro público em escolas confessionais e se quer subtrair a escola pública a
toda “influência” das comunidades religiosas, ele se inscreve explicitamente contra toda repressão
antirreligiosa – as comunidades podem fundar, às suas custas, suas escolas –, sem deixar de
observar, en passant, e ironicamente, o que pensa sobre o conteúdo do ensino religioso: “besteira”
(Blödsinn)... Engels afirma assim, em forma simples, ou simplista, e ingenuamente irônica talvez,
mas eficaz, o duplo princípio do Aufklärung, de que somos herdeiros: liberdade para todas as
religiões e recusa em reconhecer o sagrado como sagrado (recusa que inclui o direito de critica
irônica do discurso e das representações religiosas). Ah, se Lênin tivesse a metade do bom-senso
crítico e político do velho Engels! Ter-se-ia poupado do mundo e da tradição socialista, de
algumas catástrofes e de alguns horrores. Apesar de ter uns 125 anos, o texto de Engels, em sua
simplicidade, serve bem, hoje, pelo menos para definir uma posição, nem fanática nem falsamente
respeitosa em relação às religiões.

59

A obra que mais desenvolve o tema (começando por observar o quanto ele foi ocultado) é o livro de Richard Pipes,
Russia under the bolshevik Regime, 1919-1924, Londres, The Harvill Press, 1997 (1994), principalmente o capítulo 7,
“The assault on religion”, p. 337 e s. (o livro é o terceiro volume de uma trilogia, cujos dois primeiros são Russia under
the old Regime e The Russian Revolution). Quem objetar, fazendo valer o fato de que as posições políticas de Pipes
são de direita (o que é verdade, mas o historiador não mente), pode confrontar o que ele diz com o que escreve
Orlando Figes, historiador de esquerda, crítico, no seu A People‘s Tragedy, the russian revolution 1891-1924. Londres,
Pimlico, 1996, p. 745 a 751. (há tradução em português, A Tragédia de um Povo, a revolução russa, 1891-1924, trad.
de Valéria Rodrigues, São Paulo e Rio, Record, 1999, ver as páginas 915 a 922). Não resisto à tentação de citar um
texto de Lênin que Figes reproduz à pag. 749 (eu retraduzo, porque a versão brasileira dessa passagem, na edição
Record [p. 920], é imperfeita, os grifos são meus): “Cheguei à conclusão inequívoca de que devemos travar a mais
decisiva e impiedosa guerra contra o clero arqui-reacionário*, acabando com toda a resistência e usando de toda
crueldade, de forma que eles não esqueçam desta por décadas. E quanto mais membros da burguesia reacionária e
do clero arqui-reacionário* conseguirmos fuzilar, melhor será (the more.....the better)”. [*“the Black Hundred clergy“,
literalmente, “o clero pró ‘Cem Negros’”. “Cem negros”, ou “Centúrias Negras” era um movimento de extremadireita, mas a expressão, em Lênin, tem, normalmente, uma significação mais geral].
60 MEW (Marx-Engels Werke, ed. Dietz, Berlin), v. 22, Engels, “Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs
1891“, p. 257, grifado por Engels.
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7. Depois do massacre

O morticínio na sede do Charlie Hebdo, mais os assassinatos que tiveram lugar nos dias
seguintes – não nos esqueçamos da morte da policial do Caribe e do grande show sangrento
antissemita que deu o terceiro terrorista, no hipermercado kasher de Vincennes –, tiveram, como
disse no início, uma imensa repercussão. Uma grande manifestação foi marcada para o domingo
seguinte, reunindo, em Paris, um milhão e meio de pessoas (no conjunto das manifestações em
toda a França, nos dias 10 e 11, foram para a rua em torno de três milhões e meio de pessoas). A
ela estiveram presentes vários chefes de Estado ou de governo, inclusive governantes que não
primam pelo respeito pelas minorias ou pela salvaguarda dos direitos fundamentais (o húngaro
Viktor Orban, dirigente de um partido de extrema-direita, que já liquidou boa parte da democracia
em seu país; o soberano da Arábia Saudita, onde os trabalhadores imigrantes são tratados como
escravos e as mulheres não podem guiar automóveis; e muitas outras figuras “controversas”).
Natanayou, campeão das colonizações de terras palestinas por Israel, fez questão de fazer a
viagem, o que levou François Hollande a convidar também o chefe do governo palestino,
Mahmoud Abbas, para tentar restabelecer o equilíbrio. Recuperação do movimento? Sem dúvida,
mas ela era mais ou menos inevitável, e, de qualquer modo, não neutralizou, de modo substancial,
a força da manifestação. Poder-se-ia mesmo dizer, com algum otimismo, sem dúvida, que, de
algum modo, nós, os manifestantes, manipulamos de nossa parte aqueles personagens, ou que as
circunstâncias os obrigaram a essa espécie de concessão (de fato, quem poderia imaginar que
Benyamin Natanyahou, Viktor Orban, Serge Lavrov [Russia], o representante dos Emiratos, Ali
Bongo [Gabon], o primeiro ministro turco Ahmet Davutogiu etc, se manifestariam [também] em
favor de Charlie Hebdo?). Uma certa extrema-esquerda não gostou da jornada. Um filósofo desse
entorno, figurão famoso, mas consideravelmente vazio, sentiu-se incomodado com as bandeiras
francesas que muitos manifestantes empunhavam na grande marcha. O articulista queria a
bandeira vermelha e não a bandeira tricolor. Um outro, da mesma família, a quem aliás me referi
no início, concluiu, da manifestação – ou talvez do conjunto do episódio, não me lembro bem –,
que ela indicava o fracasso do liberalismo. Se esse termo fosse especificado em “neoliberalismo”
a afirmativa poderia, talvez, ser de alguma utilidade. Mas, como no caso do seu compadre, parece
ter havido aí uma espécie de incômodo com o fato de que se tratava de uma grande mobilização
democrática. Um historiador, Michel Winock, disse mesmo que era a primeira “jornada do
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internacionalismo democrático” da história.61 Na realidade, foi esse o caráter da grande
manifestação do domingo, 11 de janeiro. E, a despeito do mau humor dos inimigos da democracia,
tanto melhor que tenha sido assim. Como ocorreu no começo da chamada “primavera árabe”, o
gauchismo alérgico à democracia ficou irrequieto, não sabendo bem o que dizer. Pois a
democracia mobiliza multidões, na França e fora dela, e isso é indispensável, embora, claro, não
seja suficiente. Porém, é importante que haja demonstrações democráticas, porque elas valem não
só contra o islamismo, mas também contra todos os totalitarismos. É se é nesse sentido que elas
são importantes, é por isso mesmo que alguns não podem tolerá-las. A manifestação de 11 de
janeiro teve, por outro lado, o grande papel de desmentir a ideia de que, na França, ninguém se
interessa por nada, fora os seus problemas pessoais imediatos, isto é, de que haveria uma espécie
de torpor na opinião pública, principalmente a de esquerda. O 11 de janeiro mostrou que não é
bem assim. O “povo” pôs para fora as convicções que devem representar o substrato primeiro –
histórico e, também, “lógico” – das lutas sociais do nosso tempo. É, em todo caso auspicioso, e
nada negativo, que o “povo” – a propósito, contra o que afirma certa literatura fantasmagórica,
pesquisas recentes confirmam que a maioria dos manifestantes era de esquerda ou do centro –
empunhe a bandeira tricolor, privatizada, nos últimos tempos, pela direita. Ele exprime, com isto,
uma vontade de universalização. Que esta universalização seja “apenas” democrática, não é grave.
Vou omitir aqui, concluindo, as considerações mais longas que pensava tecer, sobre o que
– penso eu – seria possível fazer, no plano nacional francês, em termos de um projeto de luta
contra o jihadismo; algo que assegurasse, ao mesmo tempo, os direitos e o bem-estar da
populações de origem muçulmana. Insistirei apenas sobre um grupo de fenômenos que mostram
os perigos da situação atual. Até aqui, em eleições presidenciais francesas, o eleitorado
muçulmano votou esmagadoramente na esquerda; mas, apesar disso, vai ficando claro que há um
risco de convergência entre, de um lado, os fundamentalismos e o dogmatismo religioso (em meio
islâmico) em geral, e, por outro, a política da direita e também da extrema-direita. A esse respeito,
há mais de um fenômeno a assinalar. Primeiramente: a direita clássica tenta arregimentar a
população de confissão muçulmana,62 pelo sacrifício da laicidade do Estado. Assim, um deputado
da UMP (principal partido da direita francesa), eleito por uma circunscrição da região parisiense,
apresentou, em 2006, um projeto de lei punindo a blasfêmia, projeto que, felizmente, não foi
aprovado. Em segundo lugar, certos movimentos radicais de direita tentam atrair os até aqui tão
detestados “invasores”, para um cerrar fileiras em nome da luta pela defesa da religião e da
61

Ver, na internet, “11 janvier 2015, un jour qui fait la France“.
Não se trata aqui de idealizar a esquerda. Nas províncias, e particularmente, em regiões de grande população de
origem extraeuropeia, a esquerda do tipo PS é, frequentemente, corrupta, e comprometida com a pior politica
clientelista. Destaco, como perigo, uma direita agressiva, que explora, sem vergonha, uma suposta identidade de
interesses com o mundo imigrante.
62
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moralidade. Assim, o movimento contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo
e contra o ensino, na escola, de uma pretensa “teoria do gênero” (?), movimento que levou à rua
centenas de milhares de ativistas, conseguiu mobilizar, para a sua causa, várias famílias de
confissão muçulmana. Mais grave do que isso, embora mais limitado em termos quantitativos:
esboça-se uma aliança entre certos personagens dos meios salafistas,63 e a extrema-direita
neofascista e antissemita do humorista Dieudonné e do ideólogo Alain Soral.64
No plano internacional, abreviando, também, algumas pistas. Uma diminuição do
interesse norte-americano pelo petróleo da península arábica – o ideal seria, se como fruto do
desenvolvimento de energias renováveis65 – poderia desfazer ou pelo menos afrouxar o nó funesto
que une os EUA às reacionaríssimas monarquias da Península Arábica, nó que tem muito a ver
com o imbróglio do Oriente Médio. Uma outra pista, maior, é evidentemente, Israel. Uma solução
suficientemente satisfatória do problema palestino, a qual dependeria, é claro, de uma mudança
na atual política do governo israelense – mas esta tende a se esgotar, a médio prazo – alteraria
consideravelmente a situação. Edgar Morin insiste, por sua vez, que será preciso refazer o mapa
do Oriente Médio, porque as antigas fronteiras já não significam grande coisa. De fato, o Iraque
está dividido; desejável e inevitável, é, provavelmente, a independência dos curdos; e assim por
diante. Finalmente, não se pode esquecer do movimento democrático. Quando houve a chamada
“primavera árabe”, no meio da euforia que provocaram os acontecimentos, exagerou-se a
importância e as possibilidades dele. Em seguida, quando os islamistas levantaram a cabeça ou
equipes mais ou menos ligadas às antigas ditaduras se reinstalaram no poder (as duas coisas
aconteceram), o pêndulo se moveu em sentido contrário: tendeu-se a esquecer as forças
democráticas, ou a supor que elas havia sido totalmente liquidadas. Mas, embora na defensiva, é
evidente que o movimento democrático não morreu. E, pelo menos em um país, a Tunísia, ele se
apresenta como uma força efetiva.66

••

63

O salafismo está em ofensiva, nos meios da imigração, e vai tomando as posições ocupadas anteriormente por
ativistas próximos dos Irmãos Muçulmanos, como o famoso predicador Tariq Ramadan.
64
Ver Gilles Kepel, Passion Française, les voix des cités, Paris, Gallimard, 2014, principalmente p. 81 e s.
65 Gilles Kepel faz fé numa substituição do petróleo pela energia atômica, o que me parece insustentável. É verdade
que o grande orientalista escrevia antes de Fukushima. (Ver Gilles Kepel, Terreur et martyre..., op. cit., p. 300-302).
66 Sobre a situação mais recente, e o papel do exemplo tunisino, pode-se ler ainda um texto de Gilles Kepel, sua
entrevista (cujo conteúdo vai além do que sugere o título), “L’Iran pourrait redevenir le gendarme du Moyen-Orient”,
publicado por Le Monde, número de 2 de setembro de 2014, e reproduzido em Bilan du Monde, géopolitique,
environnement, économie, édition de 2015, op. cit., p. 204 e s.
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Os jornalistas de Charlie Hebdo, que não incorreram em nenhum crime de blasfêmia –
uma invenção supersticiosa – tornaram-se, na realidade, verdadeiros heróis das luzes. É preciso
saudá-los e homenagear a sua memória. Como vimos, não faltaram nem faltam os detratores. Em
compensação, eles foram entendidos, e muito bem acolhidos por espíritos antidogmáticos e
democráticos dentro da mouvance muçulmana. É que, desenhando o Profeta, eles não só
praticaram uma ironia legítima, mas, pelo menos nas principais, das famosas caricaturas – não
em todas, mas creio que em todas as de capa – ofereceram do personagem um retrato “liberal”
(no sentido das luzes), e um retrato que aparece como favorável ao retratado, pelo menos aos
olhos de um leitor não preconceituoso. É, por exemplo, o caso da charge em que Maomé é
representado proferindo a frase, “como é penoso ser amado por idiotas (cons)”, ou aquela em que
ele declara que “perdoa a todos”. Na primeira, particularmente expressiva, o Profeta condena os
dogmáticos e os denuncia. Pois um intelectual “muçulmano”, de espírito livre, Abderwahab
Meddeb, formado pelas duas tradições e professor de literatura comparada escreveu, num livro
de 2008, um texto que, curiosamente, até onde sei, ninguém se lembrou de citar. O autor, que
morreu em 2014, e, portanto, se foi antes do grande massacre, posiciona-se, premonitoriamente,
se ouso dizer, em favor da Revista, e, em particular, em favor daquela charge; o que ele faz – e
isso é notável – não só com espírito de tolerância, mas num gesto que trai, para além desta, uma
real empatia com a caricatura e com seu autor. O texto merece ser citado extensamente; e se nele
se exprime uma certa alegria, é também com alegria que eu o insiro na conclusão deste longo
artigo: “E eu me enchi de alegria (j‘ai jubilé) – escreve Meddeb – lendo o número de Charlie
Hebdo,67 que diz à sua maneira e pela força do desenho o que eu tento pensar em conceito. Aquela
edição foi composta para denunciar as superstições e os fanatismos de todas as crenças e não ter
de cair em cima só do Islã, não renunciando à conquista ocidental da liberdade de dizer e de julgar:
aqui não existe zona tabu e nós não temos de proibir a crítica da religião e a derrisão para com os
fanatismos e as superstições. A capa da revista satírica correspondia exatamente ao meu
pensamento, o qual eu já havia exprimido publicamente: um desenho com traços grossos mostrava
o Profeta, com uma “balão”68 com estas palavras: “Que infelicidade ser amado por idiotas” (Que
c‘est malhereux d‘être aimé par des cons). Essas multidões em fúria que protestam com fogo e
sangue contra sub-produtos da caricatura69, são, com efeito, assimiláveis a gente de bestice crassa;
e eu adiro a esse desenho pois desejo ver o islã se separar daqueles que fazem dele uma entidade

67

Trata-se do número 712, hors série, de 8 de fevereiro de 2006, Mahomet débordé par les intégristes, como indica
a nota de rodapé.
68 Espaço fechado e curvilíneo, onde se põem as falas, nas histórias em quadrinhos.
69 Provável referência a algumas das caricaturas dinamarquesas, que o autor, como desenhista que também é,
aprecia pouco, do ponto de vista artístico.
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boba (bête) e detestável, para que ele seja o que também pode ser: uma configuração inteligente
e amável”.70

70

Abdelwahab Meddeb, Sortir de la malédicion, l’islam entre civilisation et barbarie, Paris, Seuil, 2008, p. 137, grifo
meu.
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O Papa, a mãe do Papa e as caricaturas
Henri Pena-Ruiz71
tradução e notas por Roberta Soromenho Nicolete
TRIBUNA Citemos o papa Francisco I, em 19 de Janeiro: “Se um grande amigo
fala mal de minha mãe, ele pode esperar por um soco e isso é normal. Não se pode
provocar, não se pode insultar a fé dos outros, não se pode ridicularizá-la”. Pretendendo
instruir sobre os limites da liberdade de expressão, o papa Francisco se rende a expressões
caricaturais que jogam com a amálgama e a confusão.
Por um lado, ele coloca em um mesmo plano um insulto pessoal (falar mal de
Regina María Sivori, a mãe dele) e um desenho caricatural que tem por alvo uma religião.
Por outro lado, ele estabelece uma equivalência entre esse desenho, representação
ficcional, e uma violência física real: dar um soco em alguém. Certamente, há uma
distância entre um soco e uma rajada de kalachnikov. Porém, aqui, o registro da violência
parece validado como resposta legítima a uma ridicularização mediada por signos (“Isso
é normal”, o Papa ousa dizer). A gente se pergunta, então, qual alcance poderiam ter as
condenações verbais à violência expressas na parte inicial de seu pronunciamento.
O Papa, nesse ponto, apaga a cronologia da história real. Pois não foi a caricatura
que antecedeu o assassinato, mas o inverso. É preciso lembrar que as caricaturas do
Charlie [Habdo] retomavam a tônica daquelas dos caricaturistas dinamarqueses, após o
assassinato, em 2 de novembro de 2004, do cineasta Theo van Gogh, autor de Submission,
filme que trata da dominação das mulheres em um contexto islâmico. Com o desenho
satírico, as caricaturas não tinham por alvo os muçulmanos em geral, mas um profeta que
justificaria o assassinato. Que não se amalgame, com efeito, as pessoas muçulmanas e o
fanatismo religioso.
Assim, é perturbadora uma comparação que ousa encontrar circunstâncias
atenuantes para o assassinato, ainda que sem legitimá-lo nele mesmo. Dois erros
simultâneos. De um lado, a inacreditável confusão entre acusar uma religião e insultar
uma pessoa como tal. De outra parte, uma concepção estranha da justiça, pois o Papa de
uma religião dita “do amor” considera legítimo que, em caso de insulto pessoal, a justiça
seja feita pelas próprias mãos e por uma violência física. Estamos longe da parábola que
ensina a oferecer a outra face.
Mas há algo ainda mais grave, a vontade implícita de penalizar a blasfêmia com
uma espécie de chantagem: “Para evitar violências criminais, respeitem a religião!”. Daí
colocarmos a seguinte questão: o que é respeitável? Originado de uma palavra latina que
designa o olhar carregado de consideração (respectus), o respeito se aplica a pessoas e
não se refere a coisas ou a crenças. É o sentimento de que um ser humano, como tal,
merece consideração. Em suma, é a pessoa humana, bem como a sua liberdade, que é
*Texto publicado no jornal Libération, em 27 de Janeiro de 2015.
71
Membro da Comission Stasi, comissão francesa de reflexão sobre a aplicação do princípio da
laicidade.
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respeitável, e não a sua convicção particular. Assim, por exemplo, a declaração de
Philippe Tesson72 insultando os muçulmanos como tais “Os muçulmanos trazem merda
à França atualmente” [“Les musulmans amènent la merde en France aujourd’hui”]
remete à injúria racista, porque acusa não uma concepção religiosa, mas um grupo de
pessoas em razão da sua religião. De modo similar, toda ridicularização da Shoah insulta
a memória dolorosa de judeus como tais, e corresponde a um delito. Não há aí, com efeito,
dois pesos e duas medidas para uma coisa idêntica, mas duas coisas rigorosamente
distintas do ponto de vista do direito. Quanto aos desenhos satíricos do Charlie Hebdo,
eles jamais visaram pessoas ou grupos de pessoas como tais.
Aliás, é preciso romper com as palavras que são verdadeiras armadilhas, as que
confundem a crítica a uma religião com o insulto aos crentes. O termo “islamofobia”
(islamophobie) é uma dessas ciladas, pois busca confundir o ato de rejeitar uma religião
com o de repulsar os fiéis. O único delito incontestável é o racismo que tem por alvo os
muçulmanos, isto é, a acusação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em decorrência
de sua religião. No mesmo espírito, o antissemitismo é evidentemente um delito, mas a
“judaismofobia” (judaïsmophobie), se por isso se compreende a rejeição da religião de
certos judeus, não poderia ser confundida com o racismo antissemita. Imaginemos, enfim,
que os ateus, cansados de serem considerados os vetores do imoralismo, inventem o termo
“ateofobia” (athéophobie) e proclamem que toda caricatura do ateísmo seja considerada
um delito. Inúmeros religiosos não se privam de tais violências polêmicas e eles possuem
tal direito, desde que tenham por alvo apenas uma convicção.
Uma pessoa religiosa é livre para acreditar em Deus; um ateu é livre para afirmar
um humanismo sem Deus. O crente e o descrente são ambos igualmente respeitáveis
como seres humanos livres. Eles podem coexistir, mas à condição de que a opção de um
não se imponha a outro. O ateu pode, então, criticar a religião, como o religioso, o
ateísmo. A psicologia do fanatismo recusa essa distinção, pois ela rejeita toda a distância
entre a pessoa e a sua convicção. Com efeito, ela exige o respeito às crenças e não apenas
aos crentes enquanto pessoas. Como se a crença, inseparável do ser, colasse à pele. Disso
decorre o delito da blasfêmia que pretende penalizar toda crítica a uma religião alegando
que ela insulta pessoas religiosas como tais.
Em face disso, a educação deve promover a distância de si (distance à soi),
antídoto ao fanatismo. Montaigne, contemporâneo das guerras de religião, lembrava que
“É preciso não confundir a pele com a camisa”.73 Chega de dizer que, com o cultivo de
uma tal distância interior, a esquizofrenia é disseminada entre as pessoas! A apologia à
espontaneidade excessiva confundida com a autenticidade é perigosa. Cada pessoa pode
assumir livremente sua fé religiosa ou seu ateísmo, mas sem se esquecer de que ela é
também depositária de uma humanidade universal. A incitação laica à moderação e à
distância interior é fonte de paz: ela inspira o respeito ao outro sem exigir por isso o
respeito à opinião alheia.
A lei comum, fundada sobre o direito, não depende de nenhuma crença particular,
pois ela deve valer para todos. De acordo com Bayle: “Há blasfêmia apenas para aquele
72

[N.T.] Trata-se do jornalista cujas declarações, em 13 de Janeiro de 2015, após o ataque ao
Charlie Habdo, levaram à abertura de um processo por serem consideradas “incitação ao ódio”.
73
[N.T.] O autor faz referência aos Essais (TIII, c.10) de Michel de Montaigne.
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que venera a realidade blasfemada”.74 Nota-se bem que a laicidade não é de nenhum modo
antirreligiosa. Simplesmente, ela consiste em lembrar que a religião deve engajar apenas
os seus adeptos, e apenas estes.
O fanatismo religioso, como se viu, está pronto para banhar no sangue o direito à
vida e à liberdade de expressão. Não lhe concedamos nenhuma desculpa. E não
misturemos tudo com declarações de que, sendo o Islã a religião de muitos oprimidos, o
islamismo político mereceria consideração especial.
Dupla confusão, reiteramos. Atacar o islamismo não é ofender os muçulmanos
que são sempre as primeiras vítimas. Não misturemos as coisas. Além disso, não se
resolve uma injustiça social calando a exigência laica. Os grandes registros de
emancipação caminham par a par, como ressaltou Karl Marx, fazendo o elogio da obra,
ao mesmo tempo laica e social, realizada pelos Communards de Paris, em 1871. Em suma,
chega de imputar à laicidade as exclusões que remetem a problemas econômicos e sociais
ou a mentalidades ainda marcadas pela ideologia racista. E, com isso, tratemos as duas
grandes questões de integração republicana, sem erro de diagnóstico.

74

[N.T.] O excerto referido é atribuído a Pierre Bayle e pode ser conferido em Oeuvres diverses,
TII, c.VII.
51
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Liberalismo político e liberdade de expressão: o Charlie Hebdo Affair75

Charles Kirchbaum

Durante o debate sobre o atentado ao Charlie Hebdo no início deste ano, houve
um grande número de artigos que se alinhavam em dois polos: “ir contra os ataques, mas
mostrar como o C.H. era imoral”,76 ou “defender a liberdade de expressão, enfatizando
que algo deveria ser feito em relação aos fundamentalistas”.77 De uma forma ou de outra,
o foco era o Islã. Neste texto, gostaria de deslocar a discussão do Islã em direção a
“religiões, em geral”, e queria deslocar o foco do possível abuso da liberdade de expressão
por C.H., para falar de “liberdade de expressão, em geral”. Meu objetivo, portanto, é o de
abordar algo mais amplo, que nos permita pensar o “Charlie Hebdo Affair” em
perspectiva. Esse percurso segue três etapas: (1) remeter ao contexto institucional
específico francês, (2) discutir a questão de justiça no embate declarado entre “liberdade
de expressão” e “respeito”, para, finalmente, (3) retornar à “liberdade de expressão”
enquanto valor público, conjuntamente com outros valores, como a tolerância.

1. Aspectos institucionais
Grande parte das críticas ao Charlie Hebdo repousa no que chamarei de
“moralismo anti-institucional”. Sua fórmula básica, que ganha alterações mínimas, é a
seguinte: “não se deve ofender nenhuma cultura. Charlie Hebdo ofendeu várias culturas.
Aqueles indivíduos morreram. É lastimável enquanto crime, mas não devemos lastimar
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A primeira versão deste texto surgiu como produto de inúmeras interações dentro do grupo JuProg. Gostaria de
agradecer ao Cícero Araujo, Sean White, Sérgio Lazzarini, Paulo Blank, Reginaldo Takara, Luiz Sakuda e Joon Moon
pela leitura cuidadosa e generosidade. Assumo a completa responsabilidade pelos equívocos de interpretação.
76 Por exemplo, Wuornos (2015) tenta explicitar que Charlie Hebdo não faz nada além de dar poder aos reacionários
de todo tipo, seja da “esquerda islamofóbica”, seja de islâmicos radicais. O problema dessa linha de argumento é que
se fosse inequívoco o caráter de hate speech de Charlie Hebdo, não haveria nenhuma razão para a justiça francesa
legitimamente dar permissão para a publicação dos cartuns.
77 Por exemplo, Magnoli (2015), Walzer (2015), Zizek, (2015). Ao longo deste artigo, tentarei mostrar que não se trata
de defender a liberdade de expressão de forma irrestrita, como defendeu o periódico The Economist: “(...)
[C]ircumscribing the principle of free speech would be a bow to [‘terrorists’] medieval fantasies” (Economist, 2015a,
pg. 7).

52
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

nenhum ataque à “instituição da liberdade de expressão” porque, ao ofender, “já haviam
abusado dessa liberdade”.
O problema dessa fórmula é que ela elimina o aspecto institucional da análise já
de saída. O aspecto institucional que eu gostaria de ressaltar repousa em dois momentos
distintos. Um deles é o da decisão judicial. O outro é o das instituições informais de uma
sociedade. Ambos constituem-se mutuamente e, juntos, compõem o aspecto institucional.
O momento da decisão judicial diz respeito ao histórico de deliberações da justiça
francesa a respeito de Charlie Hebdo, assim como sobre casos análogos. Essas decisões
surtem três efeitos: (1) imediatamente, dão respaldo legal às ações de Charlie Hebdo, (2)
demarcam o que é legal de ilegal e (3) criam justificativas públicas para suas decisões.
Aqui, encontramos um primeiro problema na maioria das análises: se é verdade que há
um “abuso da liberdade de expressão” por parte de Charlie Hebdo, por que a justiça
francesa nunca o caracterizou como tal, mesmo depois de tantos processos?78 Por outro
lado, é possível que a justiça francesa considere Charlie Hebdo legal (por exemplo, ao
atacar o islamismo), mas é repressivo em relação àqueles que ridicularizem outras
religiões, o que nos levaria a acreditar que existe um sério viés no seu sistema jurídico.
No entanto, na maioria das análises que encontramos, nem juízes, nem seus pareceres,
nem suas justificativas são citadas. É nesse sentido que essa posição é a do “moralismo
anti-institucional” – porque permite opinar sobre algo que já foi a juízo, sem, no entanto,
dar a necessária atenção ao contexto jurídico. Por exemplo: será que importa o fato de a
justiça francesa diferenciar a intencionalidade? Será que é importante o fato de que só é
enquadrada como racismo a ação que visa explicitamente a criar ódio?79
Acredito oportuno apontar que o contexto do humor é levado em consideração
pelos juízes ao julgar o semanário Charlie Hebdo.80 O humor não tem como função
apenas o entretenimento ou a expressão artística em si. O humor pode ser uma forma
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Para Magendie (2015), presidente honorário da corte de apelação de Paris, as decisões relacionadas ao caso Charlie
Hebdo sempre tentaram alcançar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o respeito às crenças religiosas. Dizer
que o Charlie Hebdo é “racista” sem essa análise é um equívoco (como receio que tenha sido o caso de Boaventura de
Sousa Santos, 2015).
79 Chu (2015) é um exemplo típico que desconsidera esse ponto.
80 O contexto é explicitamente evocado por Magendie (2015), e também constante em documentos da ONU (OHCHR,
2012).

53
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

importante de dizer algo que de outra forma ficaria reprimido.81 Assim, é importante
observar de que forma a mensagem é enquadrada dentro do humor, se a intensão original
é levar ao ódio (hate speech) ou se há outras mensagens inseridas em várias camadas de
significado, e se existe uma exposição geral ou restrita à mensagem. No caso de Charlie
Hebdo, podemos identificar todas essas ressalvas.
Uma das charges mais criticadas de Charlie Hebdo foi um cartum que trazia
gestantes (engravidadas por membros do ISIS) reclamando que não eram atendidas pelo
sistema de saúde francês. Os críticos apontaram que Charlie Hebdo era insensível à
crueldade que essas mulheres sofreram.82 No entanto, esse cartum remetia à crítica que o
semanário fazia à direita francesa, que busca excluir os imigrantes árabes dos serviços
básicos de saúde; nesse contexto, o ímpeto discriminatório excluiria até as vítimas do
ISIS. Podemos ver que um dos efeitos nefastos do ataque ao semanário foi a eliminação
dessas camadas de significado que foram consideradas pela justiça francesa.83
Podemos tomar os exemplos com menor subjetividade como, por exemplo, os
cartuns que figuravam o profeta Maomé. Por um lado, esses cartuns traziam um elemento
de blasfêmia, ao ir contra o mandamento islâmico de evitar a representação (retornarei à
questão da blasfêmia na próxima seção). Por outro lado, há real ofensa na medida em que
se ridiculariza a figura do profeta. Nesse sentido, aponta a justiça francesa, os ofendidos
são obrigados a ler Charlie Hebdo?84 Esse caso não seria análogo ao filme, peça ou tela
que pode ou não ser consumido?85 Não seria análogo ao homofóbico que deveria evitar
ir ao Shopping Frei Caneca?86
Obviamente, poderíamos deslocar nossa atenção sobre a justiça francesa e
questionar se não há de fato um viés, e se seus critérios não são demasiadamente
subjetivos. Mas ao entrarmos nessa seara, nosso “j’accuse” toma como central as
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Southworth (2011) nos lembra que o bobo da corte era muitas vezes o único que poderia transmitir ao rei notícias e
opiniões que poderiam custar a vida de outros. Assim, o bobo interrompia o clima de acato dos cortesãos às opiniões
do rei. A posição do bobo era privilegiada e defendida através da sua relação pessoal com o rei, o que frequentemente
levava à inveja entre os cortesãos. Podemos observar como as sociedades contemporâneas são herdeiras da função
política do humor e, ao mesmo tempo, preservam em grande parte os privilégios do humorista.
82 Chu (2015).
83 Fisher (2015).
84 Magendie (2015).
85 Cohen (1996) se refere à propensão universal das pessoas em se ofender por tudo. Portanto, a justiça também deve
desempenhar o papel de contenção das reações oriundas da ofensa.
86 Shopping em São Paulo conhecido por ser um reduto gay.
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instituições. Isso redime o Charlie Hebdo? Talvez não. Talvez a responsabilidade dos
atores sociais ainda deva ser enfatizada. Mas isso nos obrigaria sim a prestar atenção nas
evidências produzidas e trazidas à justiça – elemento fundamental do debate cívico.
De forma análoga ocorre o descaso com as instituições informais. Tomamos como
“ofensivo” (passível de criminalização) aquilo que para nós parece ser repugnante, dentro
de nosso etnocentrismo brasileiro cotidiano, aquilo que fere as nossas sensibilidades. Mas
uma análise do humor francês, não só de C.H., permitiria entender se esse tipo de humor
não é algo bem mais compartilhado do que parece.87 Ao longo dos dias subsequentes ao
atentado, muitos sublinhavam como a revista era ofensiva a outras religiões, como o
cristianismo e o judaísmo. Mas em contrapartida, era possível mostrar outras peças de
humor, francesas ou de outros países, igualmente ou mais ofensivos que C.H.88
Ambos os momentos pressupõem um ao outro. É possível que a justiça francesa
leve em consideração o contexto do humor para elaborar suas deliberações. E, ao mesmo
tempo, os humoristas levem em consideração “os limites do permitido por lei” quando
selecionam as piadas que irão a público. Ir a juízo não deve ser realmente ruim, contanto
que trabalhem na área cinzenta. A controvérsia ajuda a promover os cartuns. Portanto,
ainda que exista a possibilidade de inclusão de restrições à expressão no código de ética
do jornalismo,89 acredito sinceramente ser difícil esperar que os jornalistas se imponham
restrições por si sós, principalmente quando as restrições autoimpostas ganham um
caráter ambivalente.90 Portanto, a discussão ganha nova relevância quando deslocamos a
análise para o nível institucional.

2. A questão entre “liberdade de expressão” e “respeito”
Quando entramos no mérito da questão, temos o embate entre “liberdade de
expressão” e “respeito”, onde encontramos três posições: (1) a liberdade de expressão
87

Salman Rushdie, citado pelo periódico The Guardian (2015).
Ver por exemplo o caso de Sarah Silverman, comediante americana famosa por suas piadas relacionadas ao
Holocausto (Thorpe, 2015).
89 Esse é o caso de restrição à cobertura de casos de suicídio, onde fotografias e material filmado podem ser traumáticos
para o grande público.
90 As motivações dos cartunistas ao publicar ou voluntariamente reter cartuns ofensivos foram amplamente discutidas.
Vários cartunistas defenderam a autorrestrição, argumentando que levaria a um número maior de leitores (AVIVI,
2015). Nouchi (2015) liga o humor à expressão artística e, dessa forma, desaconselha a autocensura do humorista.
Martins Costa (2015) serve-se justamente dessa aproximação entre o cartum e a expressão artística para identificar
oportunidades de abuso da liberdade de expressão.
88
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deve ser mantida dentro da tradição secularista da França, (2) não deve haver desrespeito
às religiões e (3) não deve haver desrespeito a minorias que não têm o mesmo poder de
expressão.
A posição (1) fora defendida nas ruas, na “marcha republicana”, e pela imensa
difusão do ícone “Je suis Charlie” nas redes sociais. Ela é defendida por pensadores como
Hitchens (2015) como um valor supremo. E, no entanto, uma série de críticos mostraram
que a liberdade de expressão deveria ter limites. As críticas vão na seguinte direção: a
liberdade de expressão permite que se ofenda os outros. Dessa forma, existe o risco de
geração de preconceito e discriminação em relação ao alvo da comunicação. Os
defensores da liberdade de expressão geralmente rebatem essa crítica com o seguinte
argumento: qualquer restrição à liberdade de expressão leva a arbitrariedades que
acabarão cerceando a liberdade de todos, e, com isso, todos serão prejudicados. Em
contrapartida, os defensores da liberdade de expressão acreditam que “mais liberdade”,
“mais empoderamento” do ofendido é a resposta adequada à ofensa. Bastará para o meu
argumento apontar as seguintes críticas a essa posição. Em primeiro lugar, ofensas podem
gerar traumas psicológicos que são difíceis de reparar.91 Ou seja, a liberdade de expressão
incorre em “custos” nem sempre levados em consideração e a sua irreversibilidade
confere um caráter de injustiça à liberdade irrestrita.
Tendo estabelecido a necessidade de delimitar a liberdade de expressão de alguma
forma, gostaria de enfatizar que toda proteção às religiões (conhecidas como “leis
antiblasfêmia”) é especialmente problemática.92 Essa é a posição (2) que elenquei acima,
e foi frequentemente citada entre os detratores do semanário Charlie Hebdo. A forma
como irei abordar essa questão seguirá a sequência de argumentos que leva à questão
substantiva do equilíbrio entre esses dois valores. Antecipando meu argumento, acredito
que o embate seria mais produtivo se fosse reenquadrado dentro do debate de esfera
pública e privada, na qual, entre muitos interlocutores, a última parece se impor à
primeira.
O primeiro argumento diz respeito ao risco de “autocensura” dos jornais e
cartunistas após os atentados no Charlie Hebdo. Por temor a novos atentados, seria

91
92

Ver Cohen-Almagor (2006) para o argumento em geral, e Patton (2015) para o caso específico de Charlie Hebdo.
Ver Safatle (2015).
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tomada uma precaução exagerada em não ofender ninguém. De forma análoga, os órgãos
reguladores estariam predispostos a aumentar o controle sobre as redações dos jornais e
revistas. Uma releitura de Fahrenheit 45193 vale nesse momento: é justamente porque
tantos grupos começam a se sentir cada vez mais ofendidos que o governo é levado a
queimar os livros.94
Entretanto, defender o direito de liberdade de expressão evocando exemplos como
Fahrenheit 451 traz elementos retóricos pouco produtivos: será que apenas cabe o “flaflu”? Se somos completamente favoráveis à liberdade de expressão, sua negação é a
completa autocensura?95 Será que estamos condenados a um mundo de profundas
mazelas, ou ao estabelecimento do Ministério da Linguagem Higienizada? O problema
remete à demarcação da linha: o que é ofensivo? Se considerarmos isso ou aquilo
ofensivo, quais são as implicações? Se isso ou aquilo deixar de ser ofensivo, o que
obtemos?96
Tomemos alguns exemplos para que possamos, por indução, discutir esse
problema. Exemplo número 1: um grupo de fundamentalistas pentecostais entra em uma
escola pública e chacina o professor de biologia por ensinar darwinismo. O professor já
havia sido alertado antes.97 Nesse caso, apesar de ser ofensivo para os pentecostais, em
nada podemos repreender o professor – não há intenção de ofender os pentecostais. Ao
contrário: há algo na cultura daquele grupo em particular (e não em todos os pentecostais)
que o predispõe a ficar ofendido. Nesse caso, o debate entre “público” e “privado” se
coloca de forma clara: o poder público entende que o evolucionismo é a teoria que se
deve ensinar em sala de aula, enquanto o criacionismo poderia ser ensinado, mas sem
prejuízo do ensino do evolucionismo.
Segundo exemplo: em um país onde o casamento gay foi recém-declarado legal,
um grupo judaico extremista invade a cerimônia onde um casal gay está prestes a se casar
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Filme Fahrenheit 451, de Fraçois Truffaut, 1966.
Essa crítica é central nas recomendações do órgão OHCHR das Nações Unidas às leis que cerceiam a liberdade de
expressão, tomando como base apenas a suposição de ‘blasfêmia’: ‘[B]lasphemy laws are conter-productive, since they
may result in the de fact censure of all inter-religious/belief and intra-religious/belief dialogue, debate, and also
criticism, most of which could be constructive, healthy and needed.’ (OHCHR, 2012, pg. 4).
95 Post (2007).
96 Cohen (1996) chama a atenção para o problema de restrição a subcategorias que então poderia ser aplicada a
categorias mais amplas, cerceando de forma exagerada a liberdade de expressão.
97 De forma análoga, os redatores de Charlie Hebdo já haviam sido ameaçados de morte e o jornal atacado com uma
bomba.
94
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sob a chupá.98 Diz a lei rabínica: apenas dois homens podem ficar sob a chupá, o noivo e
o rabino. O casal gay é chacinado, enquanto o grupo extremista declara que o casamento
é uma ofensa a um símbolo judaico. Esse caso fictício também segue o mesmo tipo de
argumento anterior: a liberdade de culto é estabelecida pelo poder público, o que significa
que esses judeus não podem impedir aqueles judeus de desenvolver seu próprio culto.
Esse exemplo pode ser convenientemente modificado para uma situação não
muito diferente e não muito distante. Imaginemos um país onde apenas casamentos
heterossexuais são reconhecidos pelo Estado, onde as religiões fazem “lobby” para que
essa situação não mude. Dentro do mesmo país, é proibido congregações que oficiem
casamentos gays, mesmo que informalmente. Em nosso exemplo, católicos gays se casam
às escondidas em uma “catacumba” para oficiar seus casamentos informais. Eis que entra
uma célula católica extremista e massacra todos os presentes. Aqui obviamente há um
atendado “à vida”: os fundamentalistas são presos pela justiça desse país. Por certo, as
instituições desse país não permitem configurar o atentado à liberdade de culto (porque
esse culto é proibido). Em um país como esse, onde percebemos que a religião molda as
instituições públicas (são as religiões que estabelecem qual casamento será reconhecido
pelo Direito Civil), temos também um problema de fronteira entre público e privado, mas,
nesse caso, os valores privados (a consagração da união de duas almas perante o divino)
se impõem aos valores públicos (a possibilidade de estabelecimento de relação estável
perante o código civil). Ainda nesse caso, é possível que representantes das religiões
argumentem que o casamento é um símbolo religioso, pertence às religiões, e, ao
franquear esse símbolo aos gays, há uma ofensa a um símbolo sagrado. Será que nesse
país não faria sentido o exercício do humor mais cáustico?
Entre esse último exemplo, já repleto de “tons de cinza” e o caso Charlie Hebdo,
a distância já diminui. Em uma das charges “extremamente ofensivas” de Charlie, vemos
a Santíssima Trindade dessacralizada. E essa charge, em particular, fora tomada por
muitos internautas como exemplo do mal gosto de Charlie Hebdo. Entretanto, no canto
superior esquerdo da página lê-se “Casamento gay”. Existe então aqui uma intensão
simples e inequívoca de “gerar desrespeito por si mesmo” e “ódio gratuito”? Ou
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Tenda sob a qual se realiza o casamento judaico.
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poderíamos interpretar essa charge como uma forma de travar um embate com religiões
que ainda querem impor-se à sociedade laica?
Ao discutir a posição (1), concluí que a liberdade de expressão deve ser
franqueada ao máximo quando for a melhor forma de defender-se de ofensas e promover
o diálogo, mas restrita quando causar danos irreparáveis a indivíduos e grupos
específicos. Ao discutir a posição (2), busquei mostrar que a liberdade de expressão é
importante justamente na constituição de uma esfera pública laica que pudesse
estabelecer limites a grupos religiosos poderosos. A partir dessas duas posições, é
possível avaliar a terceira posição: não se deve satirizar grupos religiosos minoritários e
discriminados (por exemplo, os muçulmanos na sociedade francesa).99 Em outras
palavras, o humor deveria seguir a regra “punch up, don’t punch down”.100
Essa posição traz argumentos importantes. Por exemplo, uma das consequências
indiretas da publicação e divulgação dos cartuns seria fortalecer a direita conservadora
francesa e europeia, dando munição para o escárnio.101 Ou seja, ainda que os “custos
diretos” de ofensa pudessem ser tolerados pelos ofendidos, indiretamente contribuiriam
para um clima de clivagem social.102
Ainda assim, em linha com cartunistas como Art Spiegelman103 e várias lideranças
muçulmanas progressistas, essa opção é rechaçada, porque levaria à diminuição do
“empoderamento” dos imigrantes árabes. Ao contrário, o efetivo aumento das
possibilidades de divulgação poderiam servir como forma de promover a liberdade de
expressão para todos – que poderia ter como efeito adicional chamar a atenção para os
problemas sociais desses imigrantes. Ou seja, essa seria uma forma de remediar a
situação, sem descaracterizar o aspecto republicano do Estado francês.

3. Liberdade de expressão enquanto valor público
Como nasce a “liberdade de culto”, a “liberdade de expressão” e outras
liberdades? Muito do que observamos nos dias subsequentes ao ataque contrapõe a
99

Essa é a posição de Safatle (2015), por exemplo.
Chu (2015, p.3)
101 Abdelmalek (2015), Davidson (2015).
102 Cohen, 1997.
103 Goodman e Shaikh (2015)
100
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“esfera pública” à “esfera privada” como se a primeira tivesse surgido ex-nihilo, junto
com mártires como Giordano Bruno, e a última seguisse seu caminho de resistência, em
lento ocaso desde o advento da modernidade.104 Mesmo na argumentação acima, deixei
implícito esse embate. Seguindo essa lógica, é importante para as religiões que a esfera
pública as proteja, para que possam continuar sustentando suas próprias instituições e
garantir sua reprodução.105 Historicamente, isso também significou que a esfera pública
teve o papel de resguardar as religiões de ataques violentos de outras religiões. Desse
ponto de vista, a emersão de uma esfera pública onde seja possível argumentar livremente
para que se possa deliberar coletivamente, e com isso proteger a instância privada das
religiões, aparece como tema central das democracias constitucionais contemporâneas.106
Poderíamos, no entanto, percorrer outro caminho. É comum concebermos as
liberdades modernas como um pacote único, coeso, onde cada liberdade pressupõe a
outra. Na exposição acima, levei o leitor a pensar a “liberdade de culto” como dependente
da “liberdade de expressão”. Entretanto, a liberdade de culto não é necessariamente
dependente da liberdade de expressão. O valor da “tolerância” também cumpre um papel
importante na defesa de cultos e religiões minoritários.107
Bejczy (1997) mostra que o valor da tolerância na idade média era importante para
manter grupos religiosos protegidos. Por exemplo, os judeus eram mantidos às margens
da cristandade, e a igreja pregava a tolerância, ainda que as práticas religiosas judaicas
repugnassem a muitos cristãos. Mesmo em momentos históricos onde não havia uma
“pluralidade de verdades” (a igreja católica era hegemônica), era possível o
desenvolvimento da tolerância, contanto que os grupos minoritários ficassem à margem
da sociedade e fosse garantido que não apresentariam ameaças. Em contrapartida, no
interior da cristandade não havia nenhuma tolerância em relação aos hereges. A
construção de estados modernos laicos, mostra Bejczy, confere completa liberdade de
culto e ao mesmo tempo torna as religiões politicamente neutras. Ao retirar das religiões
qualquer influência sobre a política, torna também a tolerância religiosa irrelevante.

104

Ver por exemplo em Rorty (1994).
OHCHR (2012) afirma explicitamente que a “liberdade de culto” pressupõe a “liberdade de expressão”, o que
posiciona uma em função da outra.
106 Esse é o “pacto Jeffersoniano”, defendido por Rorty (1994).
107 A concepção de “tolerância” na modernidade implica na clara separação entre o público e o privado, e a religião e
o Estado (MONTERO, 2015). Buscarei desacoplar esses conceitos, alargando o alcance da ideia de tolerância.
105

60
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Curiosamente, com a criação de uma cultura laica moderna que impediu a
influência religiosa no âmbito estatal, seria possível questionar se os medievos não tinham
maior liberdade religiosa do que os indivíduos no ápice da modernidade. Junto com John
Rawls108 e outros liberais, poderíamos admitir que a fonte de significado para a vida dos
indivíduos encontra-se na esfera privada e nas religiões (ao contrário da tese forte da
modernidade, onde a autorrealização se daria apenas na participação ativa na esfera
pública). Assim, poderíamos admitir que os valores da esfera pública fossem informados
pelas religiões, e não sanitizados dos valores religiosos.
Com essa diferenciação proposital entre o “público” e o “privado”, demarca-se
também aquilo que pertence à esfera pública e aquilo que pertence à esfera privada. Nessa
dinâmica, os teóricos do liberalismo político são levados a nutrir esperanças de que os
valores ensejados na esfera pública ganhem analogias ou boas aproximações aos valores
professados pelas religiões (pertencentes à esfera privada) e vice-versa. Por exemplo, a
discussão da escravatura passa pela esfera pública, mas também pela esfera privada das
religiões.109 Especificamente nesse caso, identifica-se a importância de o islamismo
encontrar formas de deter suas minorias radicais.110
O problema do caso Charlie Hebdo, nas análises que tentam ponderar entre a
“liberdade de expressão” e o “respeito aos valores e símbolos das religiões”, é misturar
no mesmo canal, sem maiores considerações, aquilo que é público e aquilo que é privado,
como se pudessem ser diretamente comparáveis. Passamos a reconhecer a ação dos
jornalistas de Charlie Hebdo como algo “teimoso”. Corremos o risco de ver nesse ato de
teimosia apenas uma aguerrida luta por um valor de “caráter religioso” (o laicismo da
108

Ver Rawls (1996).
Por exemplo, foi importante que as religiões passassem a ver a escravatura como imoral para que a sociedade
encontrasse um equilíbrio entre o público e o privado. Sarna (2011) recupera, por exemplo, como essa mudança operou
dentro do judaísmo americano dividido entre unionistas e confederados. De forma análoga, espera-se que a esfera
pública possa incorporar valores religiosos socialmente aceitos. Destituídos da prerrogativa epistemológica de
“verdade” (RORTY,1994), espera-se que o consenso público possa ser uma sobreposição de valores defendidos na
esfera privada (a ideia de “overlapping consensus” de Rawls, 1997).
110 Por exemplo, Clemesha (2015), Husain (2015). Em algumas manifestações após os eventos, alguns comentaristas
afirmaram que o apreço à liberdade de expressão é algo restrito ao ocidente e que não se poderia se estender a outras
culturas. E por isso não cabia a defesa da “liberdade de expressão” e muito menos o “apelo aos muçulmanos moderados”
(o que equivaleria a rotular “bons e maus muçulmanos”). O tema da universalidade dos valores liberais (incluindo a
liberdade de expressão e tolerância) foi objeto de discussão na filosofia política. Por exemplo, Walzer (1997) mostra
como a tolerância é distinta em contextos não liberais. Cohen (1996) explicita os pressupostos antropológicos e
sociológicos subjacentes à liberdade de expressão. Dessa forma, coagir imigrantes muçulmanos a aderir à liberdade de
expressão seria uma postura, na melhor das hipóteses, “colonialista” e “assimilacionista”. No entanto, algumas das
referências que remetem aos “muçulmanos moderados” também referem-se aos esforços da república francesa em
acomodar e tolerar as especificidades religiosas islâmicas (Economist, 2015b).
109
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esfera pública como uma religião e nada mais111), no sentido de que algumas religiões
e/ou ideologias podem predispor-se a defender, outras nem tanto, essa tal “liberdade de
expressão”. O problema é que a liberdade de expressão, conjuntamente com outros
valores fundamentais, é constitutiva da esfera pública que existe, entre outros motivos,
para proteger a liberdade de culto dos indivíduos, e as religiões das guerras interreligiosas.
Assim, a liberdade de expressão, ao ser reduzida a uma crença privada, e retirada
do conjunto de valores constituintes da esfera publica, dá um passo perigoso na direção
de diminuição da democracia. Em contrapartida, ao dispor-se a morrer por um valor
pessoal, religioso, entra-se na gramática do martírio.112 Ambos os caminhos são nefastos
para a construção da democracia. A implicação prática dessa discussão, relacionada ao
princípio da justiça que anima o debate, é que não se deve apenas levar em consideração
“o quanto ofende” esses cartuns, mas ter em mente “o quanto limitações à liberdade de
expressão leva, a longo prazo, a sociedade a uma erosão de sua esfera pública.”
Em contrapartida, a sociedade deve promover a tolerância em sua forma mais
ampla, talvez mesmo recuperando certos aspectos da “tolerância medieval” apontada por
Bejczy. Por um lado, é necessário promover maior tolerância entre os ofendidos, e com
isso diminuir os “custos da liberdade de expressão”. Por outro, é possível que se aumente
também a tolerância entre os grupos majoritários e hegemônicos, levando maior diálogo
entre a esfera pública laica e os grupos religiosos. Se um ataque terrorista a cartunistas
poderia sugerir já que estamos perante uma “religião insegura” (Zizek, 2015), o mesmo
não poderia ser dito de uma esfera pública que precisa se afirmar impermeável a qualquer
diálogo com o religioso? A contrapartida já pode ser identificada na Europa, na forma
como as distintas sociedades souberam integrar, sem necessariamente assimilar o
outro.113

A diferença está justamente na “epistemologia moral” da esfera pública. Enquanto as crenças e valores das religiões
estão fundamentadas na palavra revelada e na autoridade clerical, a construção da verdade na esfera pública não pode
apoiar-se na autoridade religiosa (RORTY, 1994).
112 A caracterização da “liberdade de expressão” como um valor análogo ao religioso abre a possibilidade de falar de
“martírio” e “sacralização”. Goldhammer (2015), por exemplo, é explícito em condenar a “sacralização” dos jornalistas
mortos: ‘To transform the shock of Charlie’s obscenities into veneration of its martyrdom is to turn the magazine into
the kind of icon against which its irrepressible iconoclasm was directed’. Em contrapartida, obras literárias como
Submissão, de Houellebecq (2015), parecem caracterizar uma luta de vida e morte de um conjunto de valores contra
outro.
113 Korteweg e Yurdakul (2014).
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O direito ao humor
Cicero Araujo
Nesta edição, Fevereiro publica dossiê sobre os ataques terroristas de janeiro deste ano
na França, que levaram à morte de vários chargistas e jornalistas da revista Charlie Hebdo e
cidadãos franceses de origem judaica, além de policiais. Charles Kirchbaum e Henri Pena-Ruiz
(este em artigo originalmente publicado no Libération e aqui traduzido) tecem considerações
sobre o debate que se abriu sobre a liberdade de expressão, na França e em tantos outros
lugares, no Brasil inclusive, em função de diversos juízos críticos que foram feitos à produção do
pessoal do Hebdo. Ruy Fausto, além dessas considerações, faz uma reflexão sobre a natureza do
extremismo islamista a partir de um panorama da história da religião de Maomé e dos países
árabes.
Tenho pouco a acrescentar a essas interessantíssimas análises. Queria apenas resgatar
um tópico que foi mencionado na discussão – a questão do humor – e dedicar-lhe algumas linhas
a mais.
Há quem diga que a facilidade com que as sociedades ocidentais riem de tudo é sinal de
sua extrema leviandade. Pode ser. É óbvio que o riso não é cabível em todos os momentos e em
todos os espaços, e talvez estejamos perdendo a sensibilidade para perceber as diferenças de
hora e lugar. Mas essa crítica, sobre a qual vale pensar, não deveria se estender à ideia de que,
em princípio, não há nada que não possa se tornar risível e, portanto, objeto de humor. Em
particular, o caso Charlie Hebdo não deveria ser pensado como uma punição – mesmo que se a
considerasse, em vista de sua crueldade, desproporcional e indefensável – a essa suposta
leviandade. O que está em jogo ali é precisamente a capacidade humana de expressar o lado
ridículo das coisas, não importa o que seja, e a liberdade de fazê-lo.
Capacidade, a bem dizer, encontrável, em maior ou menor grau, não apenas neste lado
do mundo, mas em todas as civilizações, em todas as línguas e em todas as literaturas. A
diferença entre elas, quanto a tolerar o exercício dessa capacidade, tem menos a ver com o fato
de serem predominantemente religiosas ou não religiosas, mais laicas ou clericais, do que com
o estado de suas crenças fundamentais em determinado momento. Isto é, seu “senso de humor”
nessa época está relacionado com o estado de rigidez dessas crenças, sua flexibilidade ou
inflexibilidade, que, por sua vez, reflete sua abertura para o autoquestionamento, para a
segurança ou insegurança com que as instituições sociais suas promotoras enfrentam a
tendência ineludivelmente corrosiva do riso. A recepção ao humor, nesse sentido, é uma medida
da intolerância e fanatismo, ou não, com que as crenças sociais básicas se reiteram.
Tinham razão os filósofos iluministas quando fizeram notar o papel da comédia e do riso
no combate ao fanatismo religioso. Só que a intolerância e o fanatismo não são um fenômeno
exclusivamente religioso, mas uma possibilidade inscrita em todas as crenças coletivas. O século
XX europeu foi muito menos intenso religiosamente do que os séculos XVI e XVII, época das
guerras civis que vieram na esteira da Reforma Protestante, e nem por isso esteve livre do
fanatismo: pelo contrário, este é um dos fatores que tornaram o século passado tão violento e
devastador. Assim, a incompatibilidade entre o riso e a crença tem pouco ou nada a ver com o
objeto da crença, mas com o modo como se crê. A crença ela mesma é tão inescapável à
condição humana quanto os afetos da esperança e do medo; e rir seria impensável sem tais
afetos, pois tudo o que é prazeroso nele reporta a uma espécie de alívio, um momentâneo
desafogo das angústias e apreensões geradas pela precariedade da existência, que informa os
afetos. Tal é a natureza da “catarse cômica”, possível desdobramento da teoria aristotélica da
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poética,114 que, ao expor os aspectos ridículos dessa precariedade, produz um efeito imaginário
de diminuição da potência daqueles afetos, aliviando sua dor e a própria insegurança existencial
que expressam.
Mas a outra maneira de dar combate a essa insegurança é justamente o fanatismo, que
o faz ocultando-a no interior mais recôndito do crente, “encarcerando” suas apreensões e
angústias numa personalidade moral patologicamente austera e grave. Portanto, personalidade
indisposta ao cômico.
Por falar em Aristóteles, vale lembrar que, na Poética, ele faz questão de distinguir o
cômico do puro e simples “vitupério” ou “invectiva”.115 O autor da peça cômica pode até
pretender um ataque ou uma agressão mas, para que alcance o efeito hilariante pretendido, ele
deve vesti-la de uma leveza e uma ambiguidade que a acusação verbal, o vitupério, não tem. O
vitupério é um tipo de ataque que é obrigado a reconhecer e até intensificar a
gravidade/seriedade daquilo que está atacando, e a fazê-lo de forma inequívoca. Ao
ridicularizar, a comédia faz o inverso. Daí que, não raro, seja sentida até como mais corrosiva.
Só que, sendo ambígua e leve, protege-se melhor do contra-ataque. A ambiguidade que a
protege está em que remete a algo verossímil, mas deliberadamente distorcido, de que todos
estão cientes, do contrário não faria rir. O que há de real nela vem acobertado na ficção, traço
comum, diga-se de passagem, a outros gêneros de literatura, cômica ou não. Para ultrapassar
essa cerca protetora, os intolerantes são então obrigados a atropelar toda a sutileza da
ambiguidade literária, repudiando o jogo entre o real e o imaginário que é a condição de sua
produção. Em vez de criticar, são levados a censurar.
Essa mesma ambiguidade cum leveza, porém, daria pelo menos um espaço, uma
margem, para que o alvo do ataque pudesse ver o lado não ofensivo, mas autocrítico, da própria
peça cômica, ao transformá-la em espelho, distorcido que seja, de suas ações – expondo, é claro,
seu aspecto ridículo. Pois não era esse exatamente o papel do fou, o bobo da corte, na entourage
dos monarcas, como lembra Charles Kirchbaum em seu artigo? Não era essa uma maneira, frágil
que fosse, porém sutil – tratava-se de alvejar, mas sem vituperar, a corte, quando não o
comportamento do monarca, seu senhor – de o rei prevenir-se dos invariáveis aduladores e de
sua própria arrogância? Pela ambiguidade a personalidade capturada pelo fanatismo poderia
despertar sua capacidade de reconsiderar suas convicções e refazer seu caminho. Porém,
repudiando com veemência até mesmo a leveza do ataque cômico, o fanático “queima os
navios” de sua consciência moral e, pior ainda, de sua habilidade para a autorreflexão.
Ao falar do humor e do cômico de um modo geral, não estou esquecendo das
peculiaridades da charge. A rigor, ela não é literatura, porque seu investimento é no desenho
mais do que nas palavras, embora possa conter uma ou mais frases que comentem o desenho
de modo muito sintético. O desenho, via de regra, retrata situação e personalidade reais, mas
que são caricaturados, a fim de produzir seu efeito risível junto com a frase que o comenta. E
alude a fatos correntes, de conhecimento comum, que não precisam ser recontados pelo
chargista, pois de outro modo o retrato “instantâneo”, que dá a peculiaridade de seu fazer, seria
incompreensível. Situações e personalidades não fictícios, além de fatos correntes, retiram um
bocado da ambiguidade da charge em relação à literatura cômica; isso porque a charge (palavra
114

Estou longe de ser um especialista no assunto, mas, para uma discussão a esse respeito, ver
o artigo de Leon Golden, "Aristotle on Comedy", Journal of Aesthetics and Art Criticism 42:28390, 1984.
115
Poética, 1449 a 1.
67
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

que vem do francês, que significa “carga”) busca uma crítica moral ou política mais ostensiva.
Porém, a ambiguidade é de certa forma recuperada no próprio desenho ou no comentário,
fazendo de cada um deles uma imitação deliberadamente distorcida, grotesca, do real. Além do
que, o conjunto do produto, altamente condensado, sintético, permite ao chargista insinuar
diferentes “morais da estória” para sua peça, até contraditórias entre si, o que não deixa de ser
uma autoproteção. A conotação, que o escritor de ficção elabora ao distribuir sua mensagem
numa narrativa mais ou menos extensa, o chargista o faz reduzindo a mensagem ao mínimo
possível. Em suma: embora os chargistas e suas charges habitem os jornais, e se adequem muito
bem a esse tipo de veículo, ainda estamos falando de uma poética, semificcional que seja, e não
de uma matéria jornalística propriamente dita. Esta pretende recontar os fatos do dia a dia, tais
como são, sem a distorção deliberada de sua realidade, mesmo que se admita adicionar a ela
uma opinião ou linha editorial. Sabemos que, com frequência, jornalistas distorcem fatos, mas
isso sempre será visto como um ato mal intencionado, uma corrupção de seu fazer, o que é
revelador da condição de sua legitimidade.
A despeito de remeter a fatos de conhecimento comum, o chargista não está limitado
por essa promessa de fidelidade ao real. Se estivesse, seu conteúdo humorístico seria tolhido na
raiz. Algo semelhante ocorre com o cronista-comediante que, em vez da charge, escreve textos:
ao expor o ridículo dos acontecimentos, exagerando-os e tornando-os grotescos, ele também
produz uma arte.
Por todos esses motivos, e levando em conta o debate sobre o material produzido por
Charlie Hebdo, sou de opinião que se deve conceder aos chargistas a mesma amplitude de
liberdade que se concede não só aos comediantes, mas aos escritores de obras artísticas de um
modo geral. Isso significa que não seria apropriado submeter sua produção às mesmas
restrições, inclusive jurídicas, que poderiam ser cabíveis à expressão pública de opiniões sobre
um determinado assunto polêmico, político, moral, religioso ou o que for. Fazê-lo seria colocar
as charges no mesmo plano de gravidade/seriedade com que essas controvérsias de opinião se
desenrolam. Porém, isso eliminaria, e para nossa desgraça, exatamente o que há de mais
delicioso nessa arte.
É justo esperar que autores de opiniões contrárias tratem uns aos outros com respeito
a suas pessoas e suas crenças. Contudo, não é senão o par respeito/desrespeito que se coloca
entre parênteses no humor e na comédia, qualquer que seja a modalidade em que se expresse.
Se a qualidade de uma charge tivesse de ser avaliada por essa questão, nenhum político, líder
religioso e outras personalidades públicas poderiam ser apresentadas do modo como o são
nessa arte. Sim: por mais que viéssemos a detestar essas personalidades, elas deveriam, em
princípio, ser tratadas com a mesma dignidade com que se trata qualquer outro ser humano. E,
no entanto, não é isso que está em jogo no triângulo que relaciona o chargista, seu público e a
personalidade visada em seu trabalho. É claro que um político ou um líder religioso pode se
sentir ofendido com a caricatura que o chargista lhe faz; mas essa queixa não deveria entrar no
registro do desrespeito, e sim no da recusa dessa personalidade pública a aceitar a forma muito
peculiar de crítica que a charge possibilita. É direito dela manifestar essa recusa, porém não o
de usar sua influência social, ou eventualmente o poder que detenha ao ocupar um cargo
público, para promover sua censura alegando desrespeito. Em contrapartida, a cultura política
democrática habitua a opinião pública e as próprias personalidades públicas a não levarem o
trabalho do chargista para o plano da ofensa pessoal, em benefício do aspecto cômico que, a
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sua maneira, permite questionar atitudes, atos ou gestos de alguém com capacidade, maior do
que a do cidadão comum, para afetar os destinos de sua comunidade.116
Não é que, através desses parênteses, a charge e o chargista sejam postos acima da
crítica. Mas se trata, no essencial, da mesma crítica que se faz a qualquer obra artística: uma
crítica estética, que evidentemente nunca se reduz apenas a sua forma, mas à particular
combinação de forma e conteúdo que a obra logra (ou não) alcançar. De qualquer modo, não a
mesma crítica que se faz a outras formas de manifestação do pensamento, como é o caso da
expressão de opiniões políticas, ou de crenças ideológicas ou religiosas. Principalmente, não
com as mesmas consequências morais ou jurídicas.
Se isso vale para pessoas, vale mais ainda para as próprias crenças. Como os artigos
deste dossiê salientaram, vários líderes de instituições religiosas (mas não só), mesmo
condenando o ataque ao Charlie Hebdo, aproveitaram a ocasião para argumentar em favor do
respeito às religiões, em especial àquilo que cada uma considere “sagrado”. O apelo até parece
razoável, mas primeiro é preciso deixar claro que os extremismos religiosos, islamista ou
qualquer outro, não são movidos pela questão do respeito. Não é isso que dá sentido a seus
atos. O respeito visa a uma prática generalizável: apelar para o respeito a minhas crenças
religiosas, e àquilo que é sagrado nelas, é de partida apelar para o respeito a todas as demais
crenças. No entanto, o extremista exige bem outra coisa: que suas próprias crenças sejam
reconhecidas como as únicas dignas de cultivo – o que significa considerar todas as demais
absolutamente falsas – e, para tanto, está disposto a recorrer à violência para impô-las. Para
ele, a blasfêmia e a apostasia sempre andam juntas: é altamente ofensivo não apenas profanar
o que acredita ser sagrado, mas negar essa crença e acreditar em outra coisa. Daí que possam,
num mesmo gesto significativo e com o mesmo ódio, chacinar a equipe do Hebdo e, logo em
seguida, matar policiais e membros de uma comunidade judaica.
Mas o que dizer de um autêntico e sincero apelo ao respeito pelo sagrado? Torná-lo
objeto do cômico, torná-lo risível, seria um desrespeito, mais do que uma blasfêmia?117 De novo:
uma coisa é criticar a atividade do humorista por esse critério, outra é usá-lo como justificativa
para cercear sua liberdade, isto é, recorrer ao poder coercitivo do Estado (no caso, a censura)
para restringir sua atividade. Quando uma sociedade, através de suas instituições políticas, dá
livre curso à capacidade humana de tornar risível virtualmente qualquer coisa, ela está
permitindo que se contrabalance a suscetibilidade à ofensa e ao desrespeito com o apelo ao
senso de humor de seus cidadãos. O que não deveria os impedir de criticar, até com veemência,
os excessos do humorista, sua eventual falta de sensibilidade à ocasião e ao lugar, mau gosto
etc. Críticas como essas poderiam ser feitas a várias charges publicadas no Charlie Hebdo e, até

116

Robert Post discute esse ponto ao analisar o caso Hustler Magazine, Inc vs Falwell, julgado
pela Suprema Corte norte-americana nos anos 1980. Cf. “The Constitutional Concept of Public
Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell”,
Harvard Law Review 103(3): 603-686,1990. Larry Flint era o polêmico editor da revista masculina
Hustler, que certa vez alvejou o reverendo Jerry Falwell (um crítico furibundo da pornografia)
com uma matéria sarcástica sobre sua pessoa, mas explicitamente fictícia. Falwell processou a
revista por causa disso.
117
Estou de acordo com as críticas de Pena-Ruiz e Ruy Fausto aos que usam a blasfêmia como
critério de desrespeito. Mas, aceitando que não se deve confundir blasfêmia e desrespeito,
gostaria de também levar em conta a hipótese do desrespeito.
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onde pude conhecer sua produção, eu mesmo as endossaria. Mas tais reações são
perfeitamente compatíveis com o amplo e irrestrito direito ao humor.
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O discurso e a cidade – a propósito de um texto de Bento Prado Jr.

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco

A revista Fevereiro toma a parte que lhe cabe de licença poética e filosófica,
universalmente distribuída, e republica antigo texto de Bento Prado Jr. – originalmente publicado
em Revista da Biblioteca Mário de Andrade, n. 50, de 1992.
A republicação faz as vezes de modesta homenagem, da parte da revista, a Bento Prado
Jr. e à Biblioteca Mario de Andrade em sua reabertura – fechada para reforma e reaberta em 2010
(nada tão recente assim). Antes tarde do que nunca.
“A Biblioteca e os bares na década de 50” relembra e evoca um lugar comum e sua
formação – nada mais distante aqui do lugar comum – um certo ambiente capaz de magnetizar a
vida inteligente que passasse pela biblioteca pública e seu entorno, realizando o pequeno milagre
de uma produzir uma convergência, para não dizer conversão.
Muito do que passou – não só recuperado pela memória de Bento, também pelo
depositário espiritual de uma herança escassa, que é e foi a Biblioteca Mário de Andrade – já
quase não se reconhece. Daí que seja imperativo lembrar, daí que é preciso cuidado para não se
perder: entre a Biblioteca Mário de Andrade e seu entorno imediato, a praça Dom José Gaspar,
ponto impreciso hoje de uma cidade que cresceu até perder sua escala, a mesma cidade – outra,
porém – dava o seu mais inusitado suspiro, ainda sob o fundo do “noturno acre e aveludado do
Macário”: educação não apenas pela noite mas também pela própria cidade.
E nada pior para localizar esse lugar, objeto e motivo da lembrança, que olhá-lo de fora,
do mesmo lugar onde hoje se encontra: nem coordenadas geográficas, nem monumento turístico.
Envolto por sua praça, ilha verde a lhe definir as fronteiras física e metafísica, a Biblioteca, ela
também ilha, custaria igualmente a se reconhecer, não fosse o que a memória guarda, para além
dos livros que diligentemente conserva. Passada tanta água ruim por baixo da ponte, hoje
náufragos lá se encontram, sem se reconhecerem, cada qual buscando seu recado precioso em
uma garrafa posta em prateleira, conforme as mais variadas encadernações, manchas tipográficas
e gramaturas.
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O lugar que vê Bento Prado Jr. de seu posto de observação, rememoração e ruminação, o
bar do antigo Hotel Eldorado, era, antes de ser lugar, um clima muito particular que envolvia uma
cidade então familiar e a atração irresistível que todos os homens e mulheres de boa vontade
sofriam diante de uma jovem Universidade que, pouco a pouco, se firmava, logo ali, na Maria
Antônia. Um clima muito específico de liberdade de espírito, curiosidade, e imaginação matizado
pelo Biblioteca e suas emanações mais próximas. Camões vaticinava, posto em pé, no jardim de
entrada: em mares nunca dantes navegados.
Curioso é, para aqueles que já conheceram a Universidade na distância que a caracteriza
hoje, nos cafundós da outra margem do Rio Pinheiros, imaginá-la em uma cidade feita segundo a
medida idílica da distância de uma caminhada. Tudo ao alcance dos pés, e o mundo ao alcance
do pensamento. A crueza selvagem e ultramoderna que hoje define essa cidade também se
expressa pelas distâncias de deslocamento diário que se exige de um pobre cidadão comum. Não
é só distância impensável, é distância que não deixa pensar. E pensar que contornando o
impassível Dante do fundo da praça, seguindo a 7 de abril, Bento Freitas, praça Vila Nova, se
chegava ao melhor dos mundos possíveis, que então havia, em termos paulistas, na Maria
Antônia, a Universidade de São Paulo. Não parece apenas surpreendente para quem não viveu
para lembrar. Parece impossível, para quem vive em um mundo que mal se deixa imaginar.
Aquele mundo acabou, e a crise de hoje da Universidade de ontem, que não é aquela de sempre,
mítica, não nos deixa enganar; pelo contrário, confirma-se pelo o que a cidade também se tornou.
Mas eis que, estrangeiro que sou, não me deixo surpreender pelo olhar distante e sigo
desconfiado de um Camões de granito, encalhado diante da Xavier de Toledo: não tem mar em
São Paulo. Daí o tanto de imponderável e improvável, hoje, para quem atravessa a praça e alcança
a galeria Metrópole, em dia de semana: o outro tempo que se esconde na pátina encardida do
presente não aparece com facilidade nem é pacífico acreditar que houve enfim uma cidade,
exatamente aqui mesmo onde esta outra está, feita sob medida para pensar e repensar, ler e tresler.
Não sejamos assim tão dramáticos, enfim. Quem sobrevive ao susto e ao descaso da
cidade, a frieza anônima e abstrata da universidade profissional, passado o tempo que tem que
passar, reencontra esse outro tempo – presente. Não certamente aquele de uma jeunesse dorée
cultuando a Minerva no saguão de entrada de nossa biblioteca pública (aviso aos navegantes:
Minerva também se foi). Mas encontra.
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Encontra, encarnando figura mais modesta, de leitor impertinente, aquela frase, que se
bem lida, salva uma vida, perdida onde esteja – a vida e a frase: enciclopédia, romance do XIX,
bula de remédio, receita de bolo ou suma de lógica. Tempo descobrir, na biblioteca circulante da
Mário, por detrás da cidade, espelho que nada reflete, aquilo que uma biblioteca melhor guarda:
renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão?
No Paribar, em domingo ensolarado, bicicleta estacionada, faço e refaço a memória de
meus passeios à ilha. Lembrar é aprender. Com a palavra, Bento Prado Jr.
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A Biblioteca e os bares na década de 50

Bento Prado Jr.118

Não há lugar-comum mais repisado do que o que fala sobre a rapidez do crescimento da
cidade “que não pode parar”. Menos trivial, talvez, será a alusão aos efeitos desse tempo acelerado
no estilo da sociabilidade e da vida cultural. Efeitos que é possível identificar e descrever, sem
recurso à artilharia pesada das ciências sociais, bastando dar livre curso à espontânea ruminação
da matéria imediata e bruta da vida quotidiana, com apoio no contraponto da memória. Puro
exercício de rememoração, a que está habilitado qualquer um que já fez cinquenta anos. Trinta e
poucos anos é o que basta, em nosso caso, para um trabalho de natureza quase arqueológica.
Não é raro, hoje em dia, quando visito São Paulo, ir à noite ou de madrugada ao bar,
sempre aberto, do hotel Eldorado, na Avenida São Luis. De lá, é possível vislumbrar, com a
desejada falta de nitidez, a Praça Dom José Gaspar e o trecho importante da avenida. Bem
escolhida a mesa, talvez nosso olhar possa abranger, de um só golpe, a Biblioteca Municipal e os
locais ocupados, no passado, por quatro bares: Paribar, Mirim, Barbazul e Arpège. Trata-se, é
claro, de uma excursão sentimental e saudosista: sem desmentir Paul Nizan, é preciso reconhecer
o privilégio da adolescência nas “idades da vida”. Ou, pelo menos, nas idades da vida, tal como
foram definidas, segundo Philippe Ariès, pelo modelo escolar e familiar que a burguesia imprimiu
ao processo de socialização.
Foi em 1954 que comecei a frequentar a Biblioteca Municipal. Estudante secundário, ia
lá buscar livros de filosofia, literatura e teoria política. O que, na época, correspondia a Filosofia
Grega, Sartre e Camus, Drummond e Rilke, Herman Hesse, T. Mann, Trotsky, etc. Mas, o que
encontrei foi sobretudo uma população que partilhava minhas leituras, ignorâncias e manias, a
que fui rapidamente incorporado. A sala de leitura não era o único espaço usitado; no saguão, em
torno da estátua de Minerva, os adoradores da deusa (como esses frequentadores foram
ferinamente denominados por jovens professores da Faculdade da Rua Maria Antonia, ciosos da
tecnicidade de seu saber universitário) teciam um discurso interminável onde arte, literatura,
filosofia e política andavam em osmose permanente.
A imaginação ideológica funcionava em regime de ebulição e todas as vanguardas – do
pensamento, da arte, e da política – eram alegremente mimetizadas. Tudo isso, é claro, sem o
ascetismo das Escolas e sem economia de grandiloquência ou sem muito senso de medida. Uma
indubitável falta de realismo, que era, todavia, compensada de alguma maneira por muita
vivacidade e uma atenção sempre alerta para a experiência cultural contemporânea. Uma espécie
de reação imediata ao presente: assim, por exemplo, mal era publicado Noigandres e, com meu
amigo Celso Luis Paulini, batíamos à porta de Augusto de Campos, para uma longa conversa,
noite adentro, sobre poesia. Mas sobretudo era notável, pensando retrospectivamente, uma
relação, por assim dizer, global com a cultura, assegurada, talvez, por uma espécie de
“esquerdismo” difuso, rebelde diante de qualquer forma de compartimentação,
institucionalização ou doutrinarismo. Esquerdismo que oscilava entre os polos do anarquismo e
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Publicado na Revista da Biblioteca Mário de Andrade, n. 50, 1992.
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do trotskismo, só recusando a vertente intolerável do stalinismo. Algo que poderia ser expresso
no seguinte lema: socialismo, sim, mas com Proust e Kafka.
Nem faltou um começo e organização propriamente política, numa tentativa de
institucionalização de uma Juventude Socialista (da qual Paul Singer era a figura mais
proeminente). Mas a organização não era o forte desse grupo de adolescentes. Digamos que a
marca registrada era a do mais puro espontaneísmo, desejado teoricamente e vivido praticamente.
O que, aliás, torna mais surpreendente a persistência do grupo (ou dos grupos) que,
paradoxalmente, acabou por institucionalizar-se, há pouco tempo, na forma da Associação dos
Amigos da Biblioteca Mário de Andrade.
Livre do peso das instituições escolares e dos partidos políticos, essa população
particularmente flexível ignorava a tensão que opões normalmente estilos intelectuais, como o
“político” e o “artístico”. Os “políticos”(quando não eram igualmente “artistas”, como o Barão
de Fiori – outros “políticos” da época eram Leôncio Martins Rodrigues, Maurício Tragtemberg e
Carlos Henrique Escobar) eram aliás menos numerosos do que os “artistas”, em cujas fileiras
predominava a gente do teatro. É o que se pode ver, lembrando os nomes (por ordem de entrada
em cena) de Manoel Carlos, Cyro del Nero, Flávio Rangel, Antunes Filho, Fernando Torres,
Fernanda Montenegro e Augusto Boal, entre outros – como dramaturgo que é, Roberto Schwarz
pode entrar nesta lista.
O saguão da Biblioteca não era, no entanto, uma ilha. Principalmente à noite, seus
frequentadores se espraiavam pelas imediações. A começar pelos bancos do jardim, sobretudo
ao lado do busto de Mário de Andrade, que alguns chegaram a tentar furtar. Houve mesmo quem
tivesse a cabeça ferida nessa tentativa meio surrealista de homenagear o poeta, cujo pesado busto
parecia esquivar o preito que lhe era assim rendido. A praça revelava-se excelente local para o
desdobramento das tertúlias lítero-político-metafísicas; e tanto mais agradável , quanto éramos
seus únicos usuários naquelas noites tranquilas. Local de escolha, de que nos considerávamos
vagamente proprietários e ao qual nos sentíamos relegados a contragosto, mesmo quando a falta
de dinheiro fechava qualquer outra possibilidade.
Bastava, no entanto, que alguém dispusesse de mais recursos, para que o seminário
permanente migrasse para o outro lado da rua, em direção aos espaço privilegiado dos bares. E os
bares não faltavam, na própria praça e na adjacente Avenida São Luis, com o seu estilo sedutor
dos Cafés Parisienses. As mesinhas de calçada do Paribar (onde amiúde pontificava Sérgio
Milliet), na própria Praça Dom José Gaspar, dispunham-se como em continuidade com os bancos
do jardim. Passar de um lado para outro não implicava em salto ou descontinuidade. No máximo,
talvez, uma sutil promoção, algo como um ganho de dignidade, que compensava a perda de
exclusividade ou hegemonia.
Estávamos longe de ser, é claro, hegemônicos nesses bares, onde predominava a jeunesse
dorée paulistana. Uma gente que se distinguia da nossa já pelas roupas e pelo consumo de bebidas
importadas – nossos bolsos chegavam à cerveja com alguma dificuldade. Seria possível pensar,
hoje, um grupo de alunos da Filosofia da USP, entusiasta da IV Internacional, frequentando
pacificamente o Pandoro? Hoje, mal comparando, esse estilo de boemia intelectual me aparece
como uma espécie de “comunismo primitivo”, anterior ao penoso trabalho de divisão social do
lazer. Sem que houvesse muita comunicação, certamente não havia muita hostilidade entre os que
vinham da Biblioteca e os “Inocentes do Mirim”, como apelidamos os outros, pensando em um
poema de Drummond.

75
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Nossos bares eram sincréticos e ignoravam qualquer tipo de especialização, como a que
se esboçaria em meados da década de 60 (para minha surpresa, quando voltei ao Brasil, depois de
dois anos no exterior), com bares do estilo do Ferro’s ou do Redondo, que possuíam já uma
natureza francamente corporativa.
Façamos o contraponto com o Arpège. Ao contrário dos demais já abolidos, não era um
bar de estilo parisiense. Era apenas uma lanchonete, mas levava ao extremo a vocação comum de
osmose social a que nos referimos. Com a turma da Biblioteca, convergiam no Arpège artistas
plásticos, jornalistas, universitários e todas as formas de dissidência política, cultural ou
simplesmente sexual.
Quanto aos universitários, não era raro ver reunidas, em torno de um chope, a direita e a
esquerda da Faculdade de Filosofia, ponderando amigavelmente suas diferenças, numa cena
inimaginável depois de 64 e, principalmente, da Grande Repressão de 69.
Era como se a sociedade global pudesse se espelhar inteira no espaço estreito do bar,
numa forma antes comunitária que societária.
Numa palavra, todo mundo se conhecia e São Paulo aparecia ainda como uma cidade
docemente provinciana. Ninguém imaginava, creio, nesses anos 50, como o crescimento
demográfico em surdina iria repercutir, logo a seguir, nesse pequeno mundo, transformando tão
rápida e radicalmente a Universidade e o estilo da boêmia intelectual. Em menos de uma década,
nossa Escola tornou-se uma Universidade de massa e nossos bares foram varridos do centro da
cidade. Em meados da década de 60 já havíamos perdido nossa pátria paulistana.
A cidade, portanto, desprovincianizou-se, para bem de sua vida cultural, cada vez mais
“profissional”. Mas é impossível, para quem foi adolescente nos anos 50, não ter saudades daquela
cidade que descobria então, ao mesmo tempo que se descobria a si mesmo.
Na verdade, tenho a impressão de que, mesmo depois da maturidade, continuamos a
trazer conosco, como uma espécie de prótese mental inalienável, a paisagem urbana de nossa
adolescência. Principalmente quando, como a nossa, essa matriz é a de uma cidade perfeitamente
habitável e confortável, onde ainda se passeava, de dia como de noite. Cidade que nos vestia como
roupa feita sob medida, sobretudo enquanto nosso olhar não alcançava muito além dos limites da
Praça Dom José Gaspar e da Avenida São Luís, qualquer que fosse o ideário político.
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A Representação e a sua crise119
Anotações sobre a experiência brasileira – 1a parte

Alexandre de Oliveira Torres Carrasco

Desde o que se convencionou chamar de “as jornadas de junho (de 2013)”, o fato e o
nome, reapareceu com força um tema recorrente, índice mágico e difuso de todos os problemas
políticos contemporâneos, locais e mundiais, e que gira em torno de expressões mais ou menos
retóricas tais como “a crise da representação”, “a falência da representação”, “a incapacidade da
representação representar”, e, por extensão, seu corolário mais popular em alguns círculos, a
“falência da democracia representativa”, “a falência da representação tradicional”, “dos partidos
políticos tradicionais”, etc., etc., etc.
O mal-estar estar da tal “representação”, política sobretudo, mas não só, pode encontrar
datação anterior a essa que tomo arbitrariamente, a depender do humor de seu cronista, vale dizer.
Vale, porém, dar-lhe uma feição menos vaga e menos retórica, mesmo que seja com
validade específica de compreensão dos esboços de análises que seguem. O que tomamos como
a “representação política” em seu sentido lato seria tudo que gira em torno da prática mais ou
menos estabelecida da representação, com seus condicionantes formais (e, por óbvio, legais) e
seus condicionantes propriamente “práticos” – seu funcionamento empírico, seus processos de
reconhecimento e universalização, seus modos de expressão de legitimidade. “Representação”
política, nessa chave, seria o índice de processos não necessariamente pacíficos ou harmônicos,
que compõem um prática específica da vida social cuja função é distribuir, e sob certos critérios,
o poder, em uma sociedade formalmente democrática, mas não harmônica ou pacificada.
A explicação que se fez é um cuidado prévio para o desenvolvimento que se segue, uma
vez que, como os leitores verão, tomaremos a tal representação, nome e noção, a torto e a direito.
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Este é o primeiro texto de uma série de pequenos ensaios que pretendem tratar, de modo articulado, os
seguintes temas: permanência da ditadura, seus modos e formas, representação política e experiência
democrática no Brasil, vida pública e seus sentidos locais. Todos os textos serão publicados na Revista
Fevereiro.
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Feito o esclarecimento, retomamos o fio da meada. Desta feita, já apresento minhas
intenções ao dizer que aqui interessa menos descrever o quanto a representação “não representa”
do que verificar como ela funciona, representando ou não. A intermediação e as mediações de
legitimidade do poder e seus usos é o que nos interessa e é esse o objeto que pretendemos
circunscrever. Tal profissão de fé não é de somenos importância, já que revela subrepticiamente
o ângulo por meio do qual visamos ao problema. Não se pretende, porém, esconder as segundas
ou terceiras intenções do autor. Espero (e esforço-me para isso) que essas intenções, seu objeto e
o pretendido viés do texto esclareçam-se ao longo da leitura, não somente deste texto, como da
série que ele pretende abrir.
Assim, junho de 2013, data mágica desta cronologia, é menos o assunto que nos detemos
diretamente e mais a deixa que nos é dada para retomar pela enésima vez o tal problema da
representação.
De fato, e volto ao início, o que houve em junho de 2013 não é consenso e nem ainda se
apresenta – a este que vos escreve, pelo menos – com alguma clareza e distinção de consenso.
Não sendo exatamente o assunto, insisto, não deixa de ter seu interesse como sintoma e efeito do
objeto mais geral, no que concordo com a maioria das análises – aqui posto em alvo – a
representação política e sua legitimidade. Ocorre que, e daí a digressão, junho de 2013, de fato,
suscitou, e com certa ênfase, o tema clássico e recorrente dos limites da representação política e
sua natureza, com razão suficiente (pelo menos). Este tema, que se desdobra de uma conjuntura
eminentemente nacional e local, convergiu espontaneamente, se se pode assim dizer, em direção
ao seu correlato de alcance mundial (pelo menos europeu), resumido nesses termos: o problema
universitário e europeu muito típico do “esgotamento da política” e da “história”, sintoma, por
sua vez, da “imobilidade” “reformista” e centrista a que convergiu a Europa, é o último impasse
da história do mundo. “Reformismo” com aspas e centrismo em sentido próprio, vale reforçar.
Ainda que a Europa tenha seus problemas de tipo grego, parece (por hora, pelo menos) que as
expectativas superestimaram a possibilidade de quebrar a imobilidade de Estrasburgo,
Luxemburgo e Bruxelas, bem ancorada na internacional financeira de Frankfurt. De todo modo,
tudo leva a crer que o projeto europeu foi feito para a paralisia, sendo esse o custo e o remédio da
paz europeia, uma vez encerrado o ciclo reformista do pós-guerra.
Assim, e retomando, nesse encontro de desencontros, não faltou quem visse aí o acerto
dos ponteiros da história local com a mundial, nós finalmente afinados com o tic-tac do relógio
da história universal, justamente no momento em que ele parou – maduros, encontrando-nos todos
com o impasse europeu velho de vinte anos, pelos menos.
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A descrição acima serve apenas para ilustrar o quiproquó em que todos fomos mais ou
menos enredados desde de junho de 2013 e, a partir de então, com crise ou sem crise, não houve
mais vida fácil para a tal “representação” de que falamos, mais aqui do que lá. Poderia me arriscar
a dizer, nós, os “bem nascidos”, que não somos muito afeitos a novidades, principalmente se
forem democráticas e em alguma medida populares; a crise da representação, na versão
recentíssima em curso aqui nos trópicos, causa em nós mais estranhezas do que se esperaria. A
crise política de hoje – hoje, para efeito de esclarecimento, quando o relógio dá zero hora e quinze
minutos do dia do segundo mandato do Governo Dilma – , de não menos importância, também
se aproveita da confusão, ainda que no bojo dessa confusão (da tal crise que não é apenas da
representação) não seja tarefa nem fácil nem simples separar e destrinchar cada um de seus
móveis, e menos ainda ver o quando cabe da representação em crise na crise política, caricaturada
no jornal diário.
Diante do que já foi dito, demais para uma simples apresentação de intenções e a
propósito do que tentamos sugerir preliminarmente, o livro de Marcos Nobre Imobilismo em
movimento pode ser tomado como nosso ponto de partida conceitual e, por assim dizer, empírico,
e, naturalmente, tem bastante interesse.120 Seu maior mérito é tentar reconstituir, em uma linha de
tempo algo distendida, a experiência da representação política desde a abertura democrática com
a eleição indireta de um civil até o governo Dilma, tomando o próprio processo de abertura, na
especificidade brasileira, como a modelagem dessa “representação”. Sem assumir exatamente a
tese chave da análise de Nobre, e sem negar-lhe igualmente pertinência, tentaremos tomar a nosso
grado certos instrumentos analíticos que decorrem daquela análise.
Tomemos com ponto de partida o centralismo do MDB ou do MDBismo, tal como vige
em nosso sistema político. Aqui já vale a ressalva mais óbvia: o MDB em questão, aqui, não é
tanto o partido político que lhe empresta o nome e mais o modo como o partido empírico foi o
que melhor encarnou o expediente mestre da representação política brasileira, pós-ditatura, qual
seja, um sofisticado mecanismo de bloqueio e controle do “conteúdo real” da representação
política, por assim dizer, que simultaneamente ocupa o lugar de centro mediado e em disputa do
espectro político, a equilibrar a competitividade e estimular a concorrência política, entendida
como esfera por excelência de intermediação do poder. A excentricidade desse dispositivo e sua
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NOBRE, Marcos. Imobilismo em movimento, da abertura democrática ao governo Dilma. São Paulo,
Cia. das Letras, 2013. Vale lembrar que o livro se articula explicitamente sob efeito das manifestações de
junho, que têm papel relevante em colocar em perspectiva muitas de suas formulações.
Igualmente sobre as manifestações de junho, há dois textos já publicados na Revista Fevereiro, todos feitos
sob o efeito do calor dos eventos, que recomendamos:
http://www.revistafevereiro.com/pag.php?r=06&t=13
http://www.revistafevereiro.com/pag.php?r=06&t=14
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longevidade decorre do fato de, em nossa história política recente, ele operar sempre de modo
recessivo, apesar de não haver dominância sem a sua presença. Assim, as forças políticas que
escapam desse centro, e que têm a vocação e a função de se apresentarem com a pretensão de
serem hegemônicas, devem obedecer ao rito de capturar o centro, de se submeter ao seu poder de
veto, sob pena de se inviabilizar politicamente. Elas não podem prescindir desse centro, ainda que
ele não seja formulador em sentido estrito.
O processo que cristalizou essa função chave ao MDBismo evidentemente não foi nem
simples nem se deu de pronto. Nobre reconstitui alguns dos seus momentos formativos, e, em
linhas gerais, parece acertar quando: i) insiste na longa crise de transição dos anos 1980, efeito
do modo como a ditadura esgotou sua versão vencedora do nacional-desenvolvimentismo e foi
incapaz de reformular e repactuar outro modelo de desenvolvimento nacional; ii) menciona a
Constituição de 1988 como importante marco institucional de repactuação social, com todos seus
percalços e ressalvas; iii) assinala a emergência do plano real como o pressuposto a partir do qual
se reorganizaria o modelo nacional de desenvolvimento.
O MDBismo, pouco a pouco, passa a ser o fiador recessivo do processo, isto é, o novo
poder moderador da república, com a saída de cena dos militares, aparentemente inviabilizados
como atores políticos.
Caberia então perguntar: o que caracterizaria o MDBismo a ponto de ser a peça-chave do
sistema de representação pós-ditatura? O MDBismo se constituiu, desde a ditadura que o cria, o
que explicaremos na sequência, o centro pragmático, aglutinador e organizador de interesses de
varejo e negociador de interesses de atacado, aproveitando o aprendizado que os anos da ditadura
lhe deu em termos de operação dos anéis burocráticos do poder.
Esse processo específico de negociação tem um ônus de peso variável, conforme a
conjuntura política, que obedece o seguinte pressuposto: a tutela permanente e o bloqueio
arbitrário do que chamamos acima de “conteúdo real” da representação, sua matéria em sentido
próprio, aquilo que a representação representa. Para ser o centro político que pretende ser – até
por exigência estrutural –, a forma da representação deve esvaziar e mitigar a matéria da
representação. Esta passou a ser a função chave do MDBismo desde a transição democrática,
depois do treinamento de moderação regressiva que teve durante os anos da ditadura.
Dando certa liberdade a nossa análise, poderíamos encontrar o movimento original dessa
permanente pactuação pelo centro, a priori do funcionamento do sistema político brasileiro,
fazendo um primeiro recuo no exato momento da transição democrática. É o momento em que
parte relevante da direita de sustentação mais imediata ao regime, a antiga Arena, então PDS,
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movimentou-se para o centro, formando assim a Frente Liberal, de modo a viabilizar uma
candidatura de “ruptura” (e reforçamos por extenso as aspas) com regime militar ainda vigente, a
candidatura do antigo ministro do trabalho do último governo Vargas, Trancredo Neves. Tudo
isso sob o fundo do fracasso da tentativa de se emplacar as eleições diretas para presidente da
República, processo por excelência de saída da ditadura que teria o condão de reformular de modo
democraticamente imprevisível a estrutura de representação política brasileira. Fracassou, porém,
e devido, em boa parte, ao empenho do establishment político, muito provavelmente em respeito
às exigências e opiniões da caserna. Ora, Trancredo Neves era homem de oposição ao regime,
mas de oposição moderadíssima, vale reforçar, o que significava praticamente quase nenhuma
oposição, ainda que não tenha votado a favor da vacância da presidência da República, em 1964,
ato fraudulento que tirou o então presidente João Goulart do poder, tal como o fez Ulisses
Guimarães, então bastante obediente aos interesses do governador de Minas Gerais, Magalhães
Pinto.
O fato é que a história poderia recuar ainda um pouco e talvez assim ficasse mais claro o
papel de origem do então MDB, efeito direto do bipartidarismo criado pelo Ato Institucional n.
II, com a consequente extinção do pluripartidarismo.
Não nos parece absurdo supor que há, em 1964, uma mudança de natureza no modo como
se dá o golpe e no modo como se quebra a continuidade institucional, recorrente na história da
República. Tal mudança de natureza implicou uma dimensão não prevista nas consequências do
golpe de 1964 e que perduram até hoje. Diferentemente do tenentismo radical que irrompia na
vida institucional local desde o golpe da República, mais ou menos a cada vinte e tantos anos,
havia em 1964 uma sofisticação inusitada e não esperada pela esquerda, sofisticação no modo
como tomar a força o poder e garantir a ordem para o progresso. Vale lembrar que desde o golpe
da República, os militares arrogaram para si o papel de poder moderador que cabia, então, ao
imperador, na constituição outorgada de 1824, de modo a se autodesignarem árbitros do processo
político, legitimando a priori toda quebra de continuidade institucional por eles levada a cabo.
Em boa parte, essa foi a lógica jurídico-política dos atos institucionais, cuja legitimidade legal
emanaria do poder moderador que caberia aos militares.
Assim, a sofisticação de que falávamos tinha que ver com a extrapolação dos militares de
sua condição de árbitros, ao assumirem a posição de agentes e atores políticas em sentido próprio
e abandonarem a condição de moderador do processo. Tal mudança de natureza desdobrou-se em
pelo menos dois efeitos notáveis: a determinação em extinguir o Partido Comunista, o que ele
representava e o que girava em torno dele em termos de esquerda organizada, e o expurgo de
qualquer conteúdo popular da representação política, para além das classes médias tradicionais,
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custasse o que custasse, objetivo que foi pouco a pouco se cristalizando à medida que o chamado
“golpe no golpe” amadureceu e tomou a cena. A repactuação política, por cima e de modo
enfaticamente autoritário, de um centrismo anódino a comandar e com vocação hegemônica no
sistema de representação político brasileiro, à prova de qualquer conteúdo popular e real, efeito e
causa do tecnocentrismo burocrático que caracterizava o golpe como forma, programa e projeto,
reiterava em seu efeito sua causa prima, seu claro e enfático pressuposto antidemocrático. Pode
parecer truísmo ingênuo a afirmação de que o golpe seria “antidemocrático”, como de fato foi. A
pergunta pelo avesso deixa a situação ainda mais constrangedora: que golpe não seria
“antidemocrático”, “autoritário”, quando se efetiva em sociedade democrática? Ainda que o
adjetivo democrático esteja sujeito a críticas de todos os lados, não se pode falar com seriedade
que o Brasil às vésperas de 1 de abril de 1964 assim não o fosse, minimamente. Ocorre que o
“antidemocrático” do golpe não veio do que simplesmente foi, como golpe, mas do que ele
pretendeu ser, como programa: seu propósito deliberado era expurgar a mobilização democrática
que se radicalizava no início dos anos 1960. Ser antidemocrático foi a negação determinada do
golpe de 1964, seu programa e sua natureza. Daí a construção de um centro que tivesse
permanentemente uma trava antidemocrática.
O MDB entra no bojo desse movimento deliberado de reengenharia social como ator
principal e não coadjuvante, vale dizer, expressão suficientemente antipática para agradar um
Coronel Golbery, por exemplo, permanente conspirador da República. Daí que na origem e no
efeito, o MDB foi também partido da ordem unida e assim permaneceu unanimemente até a
emergência de um pequeno grupo de parlamentares, destoantes, minoritários e incômodos, os
chamados “autênticos do MDB”, sobre o que falta ainda fazer a devida história.121 A datação é
imprecisa, mas podemos considerar a eleição legislativa para a Câmara Federal, de 1970, a que
consolida o grupo dos autênticos, de 23 deputados, como o marco zero da cronologia
“oposicionista” do MDB.122 São eles afinal que emprestam conteúdo oposicionista ao MDB, sob
algum protesto e boicote inicial de Ulisses Guimarães e o olhar de esfinge de Tancredo Neves.
Até então o MDB atuava como par bastante cordato da então Arena, ora conduzido, ora
conduzindo. Como os autênticos relatam, havia o partido do “sim”, a Arena, e o partido do “sim
senhor”, o MDB. Olhando em perspectiva, vê-se que o movimento dos “autênticos” teve papel
estratégico na construção da autoimagem do MDB que o consagrou, que passou sem mais de
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NADER, Beatriz. Os autênticos do MDB, semeadores da democracia. São Paulo, Editora Paz&Terra,
1998. A exceção caberia a esse notável livro, história oral feita com os remanescentes do grupo dos
autênticos.
122
Os autênticos são os vinte e três deputados que assinaram o documento da anticandidatura de Ulisses
Guimarães, na sessão da Câmara que elegeu o general Geisel presidente da República, em 15 de janeiro de
1973.
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partido adesista, partido do “sim senhor”, à condição de oposição civil ao golpe, nos estertores da
ditatura, metamorfose que foi ligeiramente antecipada pela figura do próprio Ulisses Guimarães,
personagem muito mais nuançada e com sombras do que o triunfalismo da nossa transição
democrática poderia supor. A partir da eleição legislativa de 1974, para câmara e senado federais,
a “aura” dos autênticos é capturada pelo MDB, sobretudo devido ao inesperado sucesso eleitoral
que a “oposição” teve no pleito, inesperado seja para o regime, seja para os caciques do MDB.
Assim, um pouco atropelado pelas coisas, Dr. Ulisses também adere à “oposição” em um partido
de “oposição”, e na esteira dessa reviravolta vêm os “novos autênticos”. Tal reinvenção, que teve
o condão mágico de refundar o partido, talvez não foi devidamente analisada pelos nosso
politólogos, havendo ainda alguns que se surpreendam com o “fisiologismo” adesista do MDB,
com se isso fosse novo e não constituísse a própria natureza do partido, desde o berço do AI II,
em que nasceu.
Notemos, além do mais, que foi sob o fundo do então “milagre econômico” brasileiro,
ainda que sob os impasses de seu esgotamento (fim do governo Médici, início do governo Geisel),
que o regime viu-se politicamente ameaçado pelo dispositivo de representação que ele mesmo
montou, e a seu grado, como se, ainda em situação adversa e controlada, algum conteúdo real
pudesse dar matéria à anêmica representação política então possível. Evidentemente, há a célebre
lição de Geisel, repetida em mais de uma ocasião para sua ajudante de ordens, o capitão Heitor
Aquino Ferreira, de que a única maioria que conta é a de quem tem o AI 5. O pacote de abril de
1977 foi testemunha ocular da máxima.
Ora, toda esse circunlóquio parece fora de propósito se perdemos de vista que, se a
natureza do MDB se reatualizou na transição democrática, como centro amplíssimo sem o qual
não há coalizão possível ou segura (tanto o impedimento de Collor quanto o tal “mensalão” o
demonstram), é de nascimento seu caráter anódino e de permanente diluição da representação.
Como se a maior obra da ditadura tenha sido gestar um sistema política cujo limite de
representação real e democrática, em sentido estrito, seja curto e deliberadamente diluído numa
miríade de interesses comunitários que não se universalizam. Como se o conteúdo popular e
democrático da representação só pudesse operar com a tutela desse centro.
Assim, na contramão de certo consenso da ciência política, que considera o MDBismo
(seja o partido enquanto tal, seja o centro organizador dos mais diversos interesses que ele
representa) como aquilo que nos salva do extremismo peronista de nossos vizinhos, e de seu
maléfico corolário, uma sociedade permanentemente polarizada, o MDBismo teria um ônus muito
superior ao bônus que se supõe ser seu efeito mais nobre: ele evita a polarização da sociedade,
mas bloqueia igualmente a eficácia da representação política em um contexto, como observa
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Nobre, orientado pela igualdade como valor universal e pela universalização democrática da CF
1988. Diríamos, com tom levemente catastrofista, que quanto mais a demanda democrática se
intensifica no Brasil, fruto, em boa parte, do aumento de intensidade da última experiência
democrática que se pereniza entre nós, mais o centralismo do MDB tende a bloquear a
representação, na medida em que mais dispensáveis seriam as mediações burocrático-políticas
que lhe dariam o papel privilegiado de tutela que ele acredita ter, e que teve, de fato. Ainda mais:
quanto mais a experiência democrática se intensifica, mesmo com suas deformações e
inadequações, mais o país aparece como ele realmente é: brutal e selvagemente violento. Mais
urgente a pauta da representação “que represente” irrompe e impõe-se; mais problemática é sua
realização. Nobre reformula o problema dando relevo, em filigrana, ao modo como o MDBismo
captura o interesse de varejo da sociedade para mascarar e falsificar o interesse de atacado da
mesma sociedade. Esse é o mais notável mecanismo de falsificação da representação: tragar todas
as demandas de uma sociedade radicalmente assimétrica e desigual em um centro que lhes dê
falso ar de equivalência. Assim, se transforma em interesse de todos a redução da maioridade
penal, aplainando e ocultando no discurso a especificidade da violência brasileira, o sentido de
classe da repressão que se pretende impor, e da emergência dessa solução como panaceia, e
coloca-se, de modo equivalente, em termos de demanda legítima da sociedade e interesse mais
ou menos coletivo, a precarização das relações de trabalho na forma da terceirização. Quem é
contra a redução da maioridade penal é contra o interesse da maioria, quem é contra a
terceirização, não respeita a demanda dos setores produtivos. A mediação de um a outro polo, que
parece absurda na caricatura feita acima, é a preciosa obra que o MDB oferece aos brasileiros
como permanente “centrão” de nossa vida política. Não há equivalência entre um e outro polo,
mas eles aparecem como equivalentes. Seria como se, subvertendo a ideia clássica de vontade
geral, e mediante a operação de nosso centro político, só houvesse vontade geral que fosse a soma
imperfeita das vontades particulares e não o contrário (“a vontade geral não é a soma da vontade
da maioria”), como insistia Rousseau, ciente dos risco de um expediente de representação política
que funcionasse como identidade imediata da maioria contra a sociedade.
Se, grosso modo, esse é o mecanismo de bloqueio da representação, que, para funcionar
à excelência, deve captar o voto mediante algum particularismo comunitário para, em seguida,
negociar, a partir dele, os termos dos grandes negócios de envergadura nacional e o benefício que
convém aos seus operadores, à medida que a experiência democrática se intensifica, os operadores
sentem-se obrigados a sequestrar para si a representação, sob pena de o mecanismo entrar em
pane, segundo o funcionamento que lhes convêm. A experiência democrática não olha pelo
retrovisor, está permanentemente olhando para o para-brisa: o que conta não é quanto ela já se
faz representada, mas o quanto pode ser. Quando isso ocorre, e o dispositivo entra em pane, a
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representação só opera para aqueles que prescindem de seu mecanismo mediado: os donos do
poder acessam diretamente o coração do sistema por atalhos que dispensam a representação; eles
se representam a si mesmos, no interior da representação.
Em situações de temperatura e pressão política normais, esse dispositivo funciona de
modo a diluir e moderar permanentemente a disputa das teses políticas verticais, que pretendem
reorganizar boa parte da sociedade, e as dispõe como que a meia distância do centro, isto é, a
hegemonia dessas teses fica a depender permanentemente de uma negociação pelo centro, que se
assume que tem poder de veto. Uma experiência exemplar de tal mecanismo foi dada pelo
chamada “centrão”, na Constituinte de 1988, que funcionou exemplarmente como dispositivo
permanente de bloqueio de conteúdo popular e democrático na CF, a dar a impressão que não
saíamos de uma ditadura de vinte e quatro anos que operou explicitamente conforme uma política
da desigualdade (o bolo que precisa crescer para ser dividido), sem falar, evidentemente de tortura
e assassinatos e toda forma de perversão no trato e reconhecimento do outro.
Esse é o quadro de fundo sob o qual pensamos ser possível retomar o famigerado
problema da representação política, com as devidas cores locais.
A supor ser esse o funcionamento do sistema política brasileiro, ele apenas se estabilizou,
desde a abertura democrática, quando, primeiro, foi negociado por cima a superação do impasse
nacional desenvolvimentista clássico, no final dos anos 1980, e, segundo, a emergência e o
sucesso relativo do plano real, que reorganizou a disputa política e estabeleceu dois polos em
disputa pelo centro, dando competitividade ao sistema.
A especificidade de nossa transição, em que os atores que a levaram a cabo estavam, em
maior ou menor grau, comprometidos com o que a ditadura projetou para o Brasil especificidade
e condicionantes permanentes. Em seus vinte e quatro anos de vigência, a ditadura e seus modos,
deu as cartas no momento em que as chamadas “condições objetivas” exigiam o fim do chamada
ciclo de modernização ultra-autoritário. Vale lembrar a presença constante do que podemos
chamar de constrangimento da caserna, capaz, por exemplo, de exigir, sob chantagem, uma lei
de anistia que a protegesse de todas as violações perpetradas aos direitos humanos de sua autoria.
Todas essas condicionantes e especificidades fortaleceram o centro político como mediador por
excelência, o que igualmente significa, como moderador, e com poder de veto diante dos riscos e
fragilidades a que o processo estava sujeito, riscos e fragilidades reais e imaginários, vale dizer.
A consolidação democrática implica, como se vê, a ultrapassagem desse condicionante,
e parece ser o nosso estado atual. O exercício da democracia tende a exigir mais e mais
distribuição de poder, e não o seu contrário. A estrutura que distribui poder e pondera sua
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legitimidade resiste a um tipo de avanço que colocaria em risco os controles tradicionais desse
mecanismo de distribuição.
Dito tudo isso, nosso dispositivo de representação funciona tendencialmente em sentido
contrário, esse é o impasse do MDBismo.
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Derrota na vitória
Cicero Araujo
Reempossada há pouco mais de seis meses, a presidente Dilma Rousseff até agora não
encontrou trégua suficiente para recuperar as rédeas do país. Isso é pouco comum: presidentes
costumam ganhar um crédito logo após seu sufrágio, mesmo no caso de uma reeleição. Não é
o que acontece agora, muito pelo contrário: Dilma recebeu seu novo mandato já encalacrada
numa trincheira, da qual não consegue sair.
É verdade que esse roteiro claustrofóbico já estava mais ou menos esboçado desde o
final do mandato anterior, marcado por dois grandes problemas que prometiam
desdobramentos a seguir: o desarranjo da economia e o escândalo da Petrobras. Os efeitos do
primeiro puderam ser mais ou menos administrados até o anúncio do resultado eleitoral, mas o
segundo já se fazia presente na própria refrega entre os adversários. Porém, uma vitória, mesmo
muito apertada (como foi), não é ainda uma vitória? Depende. Seria se, além das vantagens
usuais do Poder Executivo, conseguisse renovar os vínculos desse poder com os governados e
com isso reaglutinar as forças dispostas a apoiá-lo e desanimar as contrárias, pelo menos por
um tempo. Só que ocorreu mais ou menos o inverso.
Pela primeira vez desde sua ascensão, a hegemonia eleitoral do PT e seus aliados foi
colocada seriamente em dúvida. Mesmo sofrendo derrotas importantes aqui e ali até aquele
momento, essa coalizão de forças conseguira passar no teste principal, o da legitimidade
democrática, vencendo três pleitos seguidos, que lhe repuseram o fôlego para dirigir o país. Mas
agora a eleição serviu para condensar num único evento toda a insatisfação e todo
descontentamento acumulados nesses anos. Mantidas isoladas ou dispersas até junho de 2013,
data dos grandes protestos de rua, a partir dali as diferentes vozes oposicionistas começaram
de fato a convergir. E, finalmente, após tanto tempo, lograram desaguar em uníssono nas urnas:
a junção de velhas contrariedades, mas até recentemente inócuas, com novas, essas sim
responsáveis pelo turning point.
Que tais desenvolvimentos levem da crise de um governo até seu afastamento no
próximo pleito é melancólico mas não o fim do mundo, mesmo para quem tem afinidades com
o atual governo, como esse articulista. Se levamos a sério que, numa democracia, forças de
esquerda ou de direita, ou o que for, ocupam provisoriamente o poder político, em vez de
“tomá-lo”, mudanças como essa deveriam ser consideradas normais e até rotineiras. Desde a
Constituição de 1988 vimos algo desse tipo acontecer pelo menos duas vezes – exatamente três,
se incluirmos a passagem Itamar Franco-FHC. Sim, o afastamento de Collor por impeachment foi
um evento traumático, mas sem desrespeito às vias constitucionais.
Mas será que assistimos neste momento apenas a uma crise de governo, apontando
para uma futura e normal alternância entre as forças de governo e de oposição? Ou estará em
curso um deslocamento de camadas mais profundas de nosso regime democrático, para além
dessas alternâncias? É o que este artigo pretende discutir.
Duas notas mais abstratas, antes de continuar. As palavras “esquerda” e “direita”, que
serão usadas com frequência neste artigo, são bastante escorregadias. E há quem as considere
ultrapassadas para compreender os tempos em que vivemos. De fato, enfiar tantas coisas novas
acontecendo nesse único eixo seria simplificar demais o mundo. A política do século XX, por
exemplo, mostrou à exaustão a irredutibilidade da questão democrática à disjuntiva, assim
como, mais recentemente, a questão ecológica. Mas seria também muito temerário abandoná87
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la, em vista da persistência de um conjunto de conflitos fundamentais que a envolvem
diretamente. A questão da igualdade/desigualdade social, como Norberto Bobbio teve a
oportunidade de expor anos atrás, é a principal delas: vários discursos políticos, correntes
ideológicas e mesmo instituições (como partidos) continuam divergindo a respeito de sua
necessidade, abrangência, prioridade e até de seu conteúdo concreto.123 Esse é um dos sentidos
comuns em que a palavra será usada aqui. O outro, também muito comum, é o relacional:
apontar a posição ideológica de pessoas e grupos de acordo com uma “faixa” contínua, na qual
estão à esquerda ou à direita uns em relação aos outros, assim como, dado um leque de agências
com poder suficiente para influenciar um sistema político, situar de que “lado” (esquerdo ou
direito) está posicionada cada uma delas. Sabemos que não é nada fácil, hoje em dia, classificar
agências como os partidos políticos apenas por essa dimensão e, pior ainda, se considerarmos
a tradição partidária brasileira, de baixa vertebração ideológica. Porém, de novo, abandoná-la
tornaria suas disputas até mais difíceis de compreender do que já são. Assim, o que se fará ao
longo do texto a esse respeito é inescapavelmente rudimentar e de modo algum livre de
controvérsia124, mas o autor espera que seja de suficiente entendimento, dado o contexto da
discussão.
A outra nota é a seguinte. Regimes constitucionais, como são as democracias
contemporâneas, podem sofrer mudanças profundas mesmo que suas regras básicas
permaneçam formalmente intocadas. Tais mudanças podem acontecer, ou não, nos momentos
de derrotas eleitorais dos antigos ocupantes. Desde 1945 o regime britânico, com diversas
trocas entre governo e oposição, permaneceu mais ou menos estável até os anos 1970. A partir
dali, sucessivas crises de governo começam a acontecer até a vitória de Margaret Thatcher em
1979. Mais do que a crise de um governo (ou de um partido governante), aquela década
conheceu uma crise de regime ou, mais amplamente, de um certo padrão das relações entre
Estado e sociedade. E 1979 abriu um novo ciclo. Viradas como a do thatcherismo, contudo, não
precisam esperar uma eleição para acontecer. Embora mais raras, e com bem menos chance de
sucesso, elas podem se dar ao longo de um mesmo governo, quando o núcleo dirigente das
forças que o compõem, ciente de suas dificuldades crescentes para prosseguir com seu
programa e discurso tradicionais, resolve fazer a virada por conta própria. Foi o que aconteceu
na França, durante os “anos Mitterrand”.
Não se quer dizer com isso que estamos vivendo no Brasil uma passagem semelhante
em termos de conteúdo. Longe disso. O Brasil nunca teve propriamente um ciclo
socialdemocrata, nem foi seguido por um ciclo neoliberal, tal como aconteceu em vários países
da Europa Ocidental. Nossa história foi e continuará sendo muito diferente. Durante os anos da
redemocratização, experimentamos, além do advento de um novo regime constitucional, o
esgotamento do nacional-desenvolvimentismo e a passagem para uma espécie de liberal-socialdesenvolvimentismo, para dialogar com um termo próximo usado pelo colega e amigo Brasílio
Sallum Jr. Seu momento crítico se deu com o fim de um longo período inflacionário, enquanto a
democratização do país já se consolidava. Ele deu novo fôlego para o próprio regime,
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Cf. Norberto Bobbio, Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. Trad
M. A. Nogueira. São Paulo: Edunesp, 1995. Para uma discussão do tema que leva em conta
outras dimensões, não redutíveis a essa, ver Ruy Fausto, “Esquerda/direita: em busca dos
fundamentos e reflexões críticas”. Fevereiro n.5, outubro de 2012.
124
O artigo, por vezes, usará as palavras “esquerda” e “direita” no plural, para acentuar não só
a diversidade de cada lado, mas também essa precariedade conceitual.
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garantindo-lhe governos relativamente estáveis (em comparação com os anteriores), além da
demarcação, para as forças políticas em competição, de uma pauta de questões relevantes a
serem enfrentadas a médio e longo prazos.
Passaram-se vinte anos desde então; aliás, o tempo que durou a ditadura militar. Mas
não há nada que nos leve a temer que a democracia que a sucedeu esteja agora ameaçada.
Entre outras coisas, porque não surgiu ainda nenhuma força social relevante, inclusive dentro
das forças armadas, pelejando por uma alternativa abertamente antidemocrática.
Manifestações recentes nesse sentido são pouco articuladas e francamente residuais, embora
possam ser sinais de alguma outra coisa, de que se falará a seguir.
A democracia permanece firme, porém não a pauta, o discurso, os sentimentos, os
partidos, enfim, suas forças originais, engendradas na oposição ao regime autoritário e que
orientaram os primeiros passos do novo regime. Um pouco mais tarde elas se tornariam as
principais avalizadoras – estando no governo ou na oposição – do ciclo que logrou estabilizá-lo.
Mas este vem há algum tempo perdendo seu empuxo e experimenta agora uma veloz retração.
Quais as indicações desse processo e em proveito de que forças alternativas ele se dá? Elaborase essa indagação com o auxílio de três temas bastante frequentados nos debates públicos em
curso: a) o deslocamento das correntes de opinião pública, detectável no conteúdo e na
intensificação do embate político-ideológico; b) mudanças na relação tradicional entre os
poderes constitucionais, refletindo o declínio das forças políticas que tem disputado a direção
do regime até aqui; c) a predominância da pauta da corrupção.
A reemergência (com toques gramscianos) dos conservadores
Para discutir esses tópicos, uma breve retrospectiva da política brasileira vem a calhar.
O país conheceu vinte anos de um autoritarismo de direita, apoiado inicialmente por uma
mistura de tendências conservadoras, liberais e nacionalistas. Os mais liberais foram caindo fora
conforme o regime endurecia, embora parte deles tenha retornado nos anos da “abertura”. De
qualquer modo, a ocupação inconteste do aparato estatal por essas forças, conjugada ao
ambiente de um autoritarismo “desmobilizador” em vez de “mobilizador”125 – como o fascismo
e o comunismo –, abriram a janela para que tendências ideológicas adversárias se deslocassem
para o único espaço em que teriam chances reais de prosperar: a sociedade civil. De onde se diz
que, durante a ditadura, a política teria sido dominada pela direita enquanto a cultura, pela
esquerda. Há, sim, um exagero nessa contraposição entre política e cultura, pois a esquerda fez
muita política através da cultura, entendida aqui num sentido mais amplo, não limitado apenas
à criação artística. Isso não retira um fundo de verdade na afirmação: tendências de direita,
conservadoras, monopolizaram a direção do Estado e o fizeram recorrendo à repressão,
censura, intimidação, em suma, a violência. Um autoritarismo, portanto, tremendamente
defensivo no campo cultural, ainda que tomando iniciativas importantes no campo econômicosocial, graças à preservação seletiva do nacional-desenvolvimentismo do regime anterior.
O preço das vantagens obtidas pelo exercício violento do poder foi este: a perda do
prestígio, ou melhor, da autoridade moral e intelectual do pensamento conservador. É verdade
que o conservadorismo esteve em maré baixa em todo o mundo durante os anos 1960 e 1970,
não só em termos de inspiração intelectual, mas também nos modelos práticos de
125

Esta distinção é proposta por Michel Debrun, A conciliação e outras estratégias (São Paulo:
Brasiliense, 1983), pp.13-20.
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comportamento e estilos de vida. Mas nos países em que buscou prevalecer pela força, a baixa
foi ainda maior, uma vez que a represália às tendências contrárias incentivava nestas a
capacidade crítica, no mesmo compasso em que produzia, nas que ladeavam o status quo, a
acomodação e o embotamento. Seu resultado foi a acumulação do ressentimento,
especialmente entre os jovens (“você não gosta de mim, mas sua filha gosta...”) e nas classes
mais disponíveis ao consumo da cultura, contra qualquer coisa que se insinuasse conservadora:
da ideologia ao comportamento que lhe correspondesse, da produção intelectual a seus
autores.
Seria de se esperar, por conseguinte, que nos anos da redemocratização, inclusive no
período de transição iniciado ainda durante o regime autoritário, o prestígio e a autoridade
deslocados para a esquerda, ou mesmo para um progressismo difuso, acabassem capitalizados
politicamente. Até porque a represália autoritária tendia a emprestar uma aura de heroísmo a
qualquer iniciativa de oposição, fosse no plano do pensamento ou das atitudes. E ao reprimir ou
limitar, a ditadura automaticamente as politizava. Essa experiência – o que e quem a sofre –
forneceu ao regime sucessor tanto a orientação ideológica inicial quanto seus quadros de maior
prestígio. Isso, mesmo que a própria transição à democracia tenha sido marcada por soluções
de meio-termo, dispostas a conciliar com sobrevivências do regime anterior. De fato, não houve
o tão comentado “revanchismo” contra a direita, mas o ressentimento permaneceu forte.
Evidentemente, a crise final do bloco soviético e a queda do muro de Berlim impõem
uma dissonância nesse quadro. Os ventos nacionais sopravam a favor da esquerda, mas os
internacionais francamente contra. Ainda que nesse período predominasse na esquerda
brasileira a inclinação por um socialismo não comunista – o PC tornara-se uma pálida sombra
do que havia sido – o impacto negativo do fracasso soviético contaminou todo o campo
ideológico pró-socialista. Como diz um historiador britânico do comunismo:
Se o papel do comunismo na derrota do nazismo contribuiu para uma ampla
aceitação das economias mistas após 1945, sua implosão em 1989 foi
geralmente encarada como prova de que Friedman, Reagan e Thatcher
estavam certos e de que o Estado devia se retirar da economia. A economia
planejada soviética não era vista como fundamentalmente diferente da
economia mista do pós-guerra, e sim como uma versão mais estatizada
dela.126

Mesmo marcando uma mudança de época, esses eventos não foram capazes de retirar
do campo progressista brasileiro seu poder de influenciar o sentido da redemocratização. Não
há dúvida que enfraqueceram seu discurso tradicional de crítica da economia capitalista,
obrigando a modificá-lo em maior ou menor grau, ou então a aceitar, por meio de
improvisações, um ecletismo doutrinário ou o puro e simples pragmatismo. No contexto
brasileiro, esses deslocamentos evidenciaram a obsolescência do nacional-desenvolvimentismo,
já em franco declínio em termos práticos. Vale destacar, porém, que a crítica do nacionaldesenvolvimentismo animava, desde meados da década de 1960, não apenas o pensamento
conservador, mas também o pensamento à esquerda do Partido Comunista – uma mistura de
vertentes que depois predominaria no campo progressista. Tendo, porém, pouco a oferecer de
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David Priestland, A bandeira vermelha: uma história do comunismo (São Paulo: Leya, 2012),
p. 642. Trad L. G. Reyes.
90
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

alternativo no terreno estritamente econômico, isso só contribuiu para deslocar ainda mais sua
influência para o terreno da cultura democrática e da justiça social. Na primeira eleição
presidencial, a vitória de Collor ofereceu à direita sobrevivente da ditadura uma oportunidade
para sair da defensiva e ganhar a dianteira, pelo menos em termos de alternativa econômica.
Mas seu fracasso, e pelo modo como se deu, só reforçou a influência política do progressismo
nos anos seguintes.
E assim continuou até culminar na ascensão ao Poder Executivo federal das forças que,
organizadas em torno do PT, foram capazes de aglutinar o que havia de mais à esquerda do
establishment político decantado nos anos anteriores. Já era, no entanto, uma esquerda
razoavelmente moderada, a despeito de variações no conteúdo e no estilo. Moderada tanto
pelos degraus importantes que foi galgando por dentro das instituições estabelecidas, quanto
pelo conhecimento das vantagens que elas ofereciam: para suas próprias carreiras enquanto
líderes partidários e quadros do Estado, mas também para a promoção das camadas sociais que
buscavam representar. A moderação também advinha de um balanço crítico da experiência
socialista no século XX e dos embates que antecederem o golpe de 1964, isto é, um senso mais
apurado dos limites das práticas democráticas, que impunham a busca de aliados e a disposição
para negociar com os adversários, em resumo, a flexibilidade programática e ideológica.
Flexibilidade que custava pouco no campo cultural, em vista da já forte presença na sociedade
civil, porém cheia de armadilhas nos campos econômico e social, em vista da divergência entre
seus princípios programáticos e a orientação prevalecente da política econômica desde que a
hiperinflação fora debelada em 1994.
Acima de tudo, foram nesses dois últimos campos que o ciclo desdobrado a partir de
1994 concoctou suas tendências opostas principais: uma à direita, mais acentuadamente liberal
e receptiva às expectativas das classes altas, e outra à esquerda, mais social-desenvolvimentista
e receptiva às classes populares. Mas não nos percamos nessa distinção, pois ambas
permaneceram (ao longo do ciclo) amarradas ao que se chamou aqui de liberal-socialdesenvolvimentismo, enquanto cada qual enfatizava aspectos distintos dessa união
contraditória e logravam colher, no auge de sua influência, apoios de todas as classes.127
Mas o primeiro lance do ciclo coube à tendência à direita, capitaneada pelo PSDB, que
soube capitalizar a vitória sobre a inflação, mas acabou prisioneira dessa vitória durante quase
todo o período de sua estadia no poder, graças à orientação ideológica, parcialmente herdada
127

A questão do nacional-desenvolvimentismo no Brasil e de seu esgotamento, mencionada
linhas acima, é outro assunto bastante escorregadio que não poderá ser discutido a contento
neste artigo. Quando o texto já estava praticamente escrito, chegou às mãos deste autor o novo
livro de Brasílio Sallum Jr., O impeachment de Fernando Collor: Sociologia de uma crise (São
Paulo: Editora 34, 2015). O comentário dessa obra terá de ser deixado para outra ocasião, mas
no que respeita à crise do nacional-desenvolvimentismo e às diferentes alternativas, de pendor
liberal, debatidas ao longo dos anos 1980, porém não necessariamente negadoras de um projeto
de desenvolvimento para o país, basta remeter o leitor ao cap. 1, “Crise de Estado e transição
política”. Brasílio analisa ali como foi se desenhando nesse período crítico algo intermediário
entre o velho desenvolvimentismo e a alternativa neoliberal tout court: “Um ponto crucial deste
cenário/projeto era que, embora recomendasse restringir as funções empresariais do Estado e
privatizar a maioria das empresas estatais, ele propunha dar ao Estado capacidade de intervir
no domínio econômico para aumentar as possibilidades de as empresas competirem, seja
fazendo política industrial, regulando e promovendo a inovação econômica, seja melhorando a
infraestrutura e as condições sociais da população...” (p. 53).
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da presidência de Collor, que impregnou a política antiinflacionária. Daí sua tendência a
combinar reformas “estruturais” de liberalização da economia com políticas de “marcos
regulatórios”, isto é, formas mais brandas e indiretas de intervenção do Estado, evitando
iniciativas diretas, seja para direcionar a economia ou para atacar as disparidades sociais. Não
que não houvesse dentro do próprio governo pressões nesse sentido – os tais
“desenvolvimentistas” tucanos, que por sinal lograram aumentar seu cacife no segundo governo
de FHC, em virtude das turbulências da economia mundial em 1998-1999.
Enquanto isso, a tendência à esquerda, liderada pelo PT, ia aprendendo a acomodar-se
aos tempos, em função das derrotas nas disputas presidenciais, mas também em função de
experiências mais ou menos bem-sucedidas em governos estaduais e municipais,
principalmente nas capitais. Em ambas, ela foi refinando o savoir faire da política profissional,
suas virtudes assim como seus vícios, e tateando os limites e possibilidades do ciclo que, no
papel de oposição, ajudava a construir. Nas eleições de 2002, encontramo-la razoavelmente
azeitada para fazer todos os movimentos que as chances de vitória no pleito, muito aumentadas
com o desgaste do adversário, lhe demandavam. A famosa “Carta ao povo brasileiro” soa, nessa
perspectiva, menos surpreendente.
Empossados no governo, coube então ao PT e seus aliados fazer o segundo lance do
ciclo. E, após alguns ziguezagues e improvisações, parecia ter encontrado o modo de fazê-lo.
Sem ter de atacar, no essencial, os tais “fundamentos” da política econômica herdada, buscou
incliná-la numa direção favorável ao uso dos fundos públicos para distribuir renda às classes
populares, além de iniciativas para recuperar a estrutura do Estado e projetar a indústria
brasileira na competição internacional. É evidente que a conjuntura econômica internacional
anterior à crise de 2008 ajudou bastante. Contudo, o importante foi a vontade política investida
para aproveitar as brechas do contexto, saturando-o de conteúdo social e esticando seus limites.
Eis o ponto: não para transformar a economia de mercado em alguma outra coisa, mas para
ampliá-la no sentido de uma economia de mercado de massas; não para inibir bens e serviços
privados, mas democratizar seu acesso. Esta sua face social-desenvolvimentista. Todavia, a
despeito do inegável conteúdo popular, sua orientação também teve um acento liberal: priorizar
a transferência das decisões de gasto para as pessoas (indivíduos e famílias), e com isso
incentivar o aumento da oferta de bens privados, em vez de concentrá-las nas mãos do Estado
para providenciar bens coletivos, de uso comum. Não, porém, um liberalismo espontâneo, de
baixo para cima, mas um liberalismo promovido pelo Estado, de cima para baixo, através de
políticas agressivas de melhoria da renda popular: bolsa-família, aumento do salário mínimo
acima da inflação, mais emprego e incentivo ao emprego formalizado, políticas de crédito etc.128
Em resumo, para a fúria dos adversários à esquerda e à direita: nada contra o capitalismo em si
– nem mesmo sua propensão rentista –, apenas contra o capitalismo de proveito exclusivo para
as classes altas e médias. Apto, aparentemente, a alegrar todas as classes, porque não precisava
alvejar a riqueza patrimonial dos melhor aquinhoados, mas simplesmente elevar as condições
de vida e o poder aquisitivo dos mais pobres e de quebra aumentar as oportunidades de ganho
dos homens de negócio.
Contudo, alegria geral apenas aparente. Pois, como a experiência foi confirmando, as
classes não se atritam por razões exclusivamente econômicas. Quando as mais baixas,
especialmente as de cor negra e parda, começaram a consumir bens e serviços e a circular em
128

Mais observações sobre esse tópico, ver Cicero Araujo, “Interpretando a campanha e as ruas”
(Fevereiro n. 2, dezembro de 2010).
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massa em espaços que as superiores haviam se habituado a tomar como exclusivamente seus,
uma luta de classes um tanto fora da cartilha acompanhou essa aproximação inesperada. Talvez
o incômodo não fosse tão intenso para os grupos realmente milionários, que podiam continuar
comprando espaços exclusivos e bens e serviços muito caros – helicópteros, jatinhos privados
ou poltronas “classe executiva” nos aviões de carreira e assim por diante – esquivando-se dos
contatos públicos. Mas, para as demais classes, média e média-alta, também acostumadas a
uma certa exclusividade, esse contato era inevitável desde que, em tese, a única marca de
distinção exigida pela economia capitalista é a quantidade de dinheiro no bolso. “Em tese”,
porque estamos falando de um conceito ideal-típico do capitalismo, abstraído da história social
peculiar que sempre o acompanha, com seus ingredientes culturais e psicológicos. Por exemplo,
há que levar em conta, como muitos já salientaram, o caráter “estamental” da estrutura de
classes da sociedade brasileira: sua tendência a converter o direito em privilégio, em vez de
tomá-lo como um poder (jurídico) de acesso igual. É um fator cultural nada desprezível,
provavelmente afetando os indivíduos de todas as classes, uma vez que logram escalar mesmo
alguns poucos degraus da hierarquia social.
Por aí podemos começar a entender por que setores das classes médias passam a sentirse alienados do ciclo assim estabilizado e, portanto, não representados pelo modo particular
com que as relações Estado e sociedade se ajustaram nele. Contudo, por mais significativo que
seja, esse fator não explica, sozinho, o comportamento cada vez mais refratário de faixas tão
abrangentes das classes médias aos governos liderados pelo PT. Vale destacar que este
articulista não se alinha às análises que se inclinam a dar um tratamento muito chapado a grupos
tão heterogêneos, sociológica e ideologicamente, como esses que ocupam as camadas
intermediárias da estratificação social brasileira. Se sempre houve setores dessas camadas
propensos a crenças e atitudes de direita, também nunca deixou de haver parcelas propensas a
disposições contrárias. A maioria muito provavelmente tende à oscilação, cujo sentido depende
da sensibilidade das diferentes alternativas político-ideológicas, além das políticas
governamentais, para elaborar seus anseios e, com isso, obter apoio.
De modo que a propensão a um comportamento “estamental” das classes médias – o
qual, vale repetir, permeia, em maior ou menor grau, todas as classes nacionais – poderia ser
neutralizada, não fossem outros fatores. E entre os principais cabe destacar este, agora sim bem
material: parte considerável dos impostos, em particular um de seus componentes (o imposto
de renda), é arcada pelas classes médias, que porém pouco se beneficiam de seu retorno – dada
a precariedade dos serviços públicos –, além de aguçar seu ressentimento quando os veem
convertidos em renda apenas para as classes populares e... em corrupção. É interessante notar,
porém, que as disputas dentro do campo liberal-social-desenvolvimentista decantado ao longo
do ciclo não tenham produzido divergências sérias em torno da ideia de que as políticas públicas
deveriam ser mais focadas, isto é, voltadas prioritariamente para os menos favorecidos. (Não
podemos esquecer que foram o governo de FHC e, quase na mesma época, o governo petista
do Distrito Federal, que iniciaram algumas delas, uma das quais depois unificada em nível federal
no bolsa-família.) Isso porque, no Brasil, políticas universalistas são frequentemente capturadas
pelos grupos menos vulneráveis, transformando-as num privilégio não intencionado (como é o
caso das universidades públicas). Porém, o resultado de torná-las focadas, mas não melhorar
palpavelmente os serviços públicos tradicionais, como saúde, educação e segurança pública, é
que o Estado brasileiro deixou de ter políticas para conquistar esses grupos.
Justamente por essa brecha passará um discurso conservador renovado, destinado a
ganhar crescente robustez e audiência. Discurso este não veiculado principalmente pelo sistema
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político, mas pela mídia e outras instituições da sociedade civil formadoras de opinião, embora
pouco afeitas ao ativismo típico dos movimentos sociais progressistas. Na verdade, esse
discurso, calibrado para expressar tais insatisfações, teve de ser gestado fora do sistema político
e só posteriormente ecoou dentro dele. Compreende-se por quê. Dentro do sistema político,
após 2002, havia o polo oposicionista articulado pelo PSDB, cujos quadros de maior destaque –
entre os quais FHC, José Serra, Mário Covas etc –, porém, haviam se formado intelectual e
politicamente na luta contra uma ditadura de direita e na conjuntura da redemocratização,
como vimos. Eles não tinham, portanto, nem história, nem repertório semântico, nem o estilo
e, talvez, nem mesmo o physique du rôle que os fizesse espontaneamente gestar esse discurso.
Teriam de ser empurrados a isso, como o foram mais tarde. Por outro lado, havia a equação
eleitoral que, se pouco inibe as vozes oposicionistas na mídia, é fator crucial para a sobrevivência
dos partidos políticos. Embora o novo discurso conservador pudesse ganhar uma audiência
muito numerosa e vocal, como de fato ganhou, esta não conseguiria ultrapassar o limite de uma
numerosa minoria enquanto as políticas distributivistas tivessem a chancela do apoio popular,
vale dizer, das maiorias. Nessas condições, o PSDB só conseguiria sobreviver como polo
oposicionista dentro do sistema político se não rompesse os marcos característicos do ciclo do
qual se beneficiou num primeiro momento e que, afinal, também colaborou para construir. É
crucial ter em mente que os dois governos FHC só puderam existir porque conseguiram alcançar
o “povão”, isto é, conquistar efetivo apoio das classes mais numerosas – e o fizeram porque o
êxito da política antiinflacionária produziu imediatamente um efeito distributivo, beneficiando
essas classes, o que gerou uma reserva de legitimidade, a render por um bom tempo, mesmo
depois que o benefício concreto havia se dissipado. Por outro lado, se FHC pôde manter sob
controle, na maior parte desse período, a fricção entre as classes, é porque não ousou dar os
passos que os governos Lula deram. Contudo, quando a política antiinflacionária, com a
orientação ideológica que teve, esgotou seu poder de atração junto às classes populares, estas
passaram a dar ouvidos ao polo aglutinado pelo PT. O qual, é preciso dizer, durante a eleição e
no início de seu governo foi hábil suficiente para exercer alguma sedução mesmo sobre as
classes médias ou, pelo menos, não provocar sua resistência.129
Que o governo liderado pelo PSDB não tenha dado os passos que o governo Lula mais
tarde dará significou que esse partido teve de passar a contentar-se com um eleitorado mais
disponível para a direita, mas sem oferecer o discurso e o comportamento correspondentes,
como vimos, tanto por falta de repertório quanto pelo alto risco de condenar-se à inviabilidade
eleitoral. A reversão desse quadro em favor de um conservadorismo desabrido só poderia se
129

André Singer sugere que a ruptura do PT com as classes médias, e a polarização entre ricos e
pobres – uma das características do que chama de “lulismo” – se cristalizarão nas eleições
presidenciais de 2006. Embora possa haver divergências nos conceitos (por exemplo,
“realinhamento eleitoral” em vez de “ciclo político”), na periodização e mesmo no conteúdo da
análise da política brasileira contemporânea, há algo na visão do autor sobre o fenômeno do
lulismo que coincide com o que se diz aqui sobre a conduta seguida pelo PT desde que assumiu
o governo do país: “Em resumo, o esquema proposto [para explicar o lulismo] tem o seguinte
roteiro. Teria havido, a partir de 2003, uma orientação que permitiu, contando com a mudança
da conjuntura econômica internacional, a adoção de políticas para reduzir a pobreza – com
destaque para o combate à miséria – e para a ativação do mercado interno, sem confronto com
o capital. Isso teria produzido, em associação com a crise do ‘mensalão’, um realinhamento
eleitoral que se cristaliza em 2006, surgindo o lulismo.” (Os sentidos do lulismo: reforma gradual
e pacto conservador. São Paulo: Cia das Letras, 2012, p.13.)
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dar se os marcos do ciclo entrassem em descrédito geral ou, no limite, fossem implodidos. E se
isso acontecesse, o jogo de oposições ou a linha de polarizações gestada pelo próprio ciclo
fatalmente seria afetada, em detrimento de seus dois maiores protagonistas.
Nesse ínterim, afastados ou pouco queridos nas instituições oficiais, os conservadores
tiveram de labutar pelo caminho que as esquerdas labutaram durante a ditadura militar. É
irônico que vários deles, para denunciar uma espécie de infiltração de seus adversários
ideológicos nas escolas, na imprensa, no cinema, e assim por diante, tenham se dedicado a
estudar o pensamento de Antonio Gramsci, fazendo-lhe uma leitura estereotipada e um tanto
conspirativa. E, porém, foi justamente a árdua e demorada conquista das “trincheiras da
sociedade civil”, tão enfatizada pelo comunista italiano, que o conservadorismo passou a
praticar. Bem ou mal lido, Gramsci acabou ajudando a direita brasileira a recomeçar a pensar.
Em contrapartida, o deslocamento em direção ao Estado, se deu às esquerdas a
oportunidade de mudar a sociedade em muitos sentidos, não lhes fez muito bem
intelectualmente. Com efeito, esse deslocamento não só afetou suas práticas e seu estilo
peculiar de fazer política, ao semiestatizar partidos e movimentos sociais, mas em muitos casos
embotou sua imaginação criativa. Pois não é que, no afã de sacralizar suas crenças e percepções
da vida política e social, estivemos próximos de vê-las estatizar o próprio pensamento? Para
ficar em dois exemplos. Primeiro: em nome de resgatar a memória das vítimas do autoritarismo,
em princípio muito justo, o progressismo por pouco não se entregou à escrita de uma história
oficial da ditadura, no pior espírito do chamado “politicamente correto”. E o outro: a bandeira
do “controle social da mídia”, que usa o álibi do ataque aos monopólios na economia, em
princípio também muito justo, para tentar cercear o forte viés oposicionista da mídia existente
aos governos do PT, em vez de investir a seu favor na ampliação e diversificação dos veículos de
opinião pública. Em ambos os casos, sinais de que a antiga disposição para disputar os
sentimentos dos cidadãos na sociedade civil, isto é, a busca da adesão voluntária, estava sendo
trocada pela busca da adesão compulsória, chancelada oficialmente. Na disputa cultural
especialmente, isso significava sacrificar o investimento na inteligência em favor da burrice.
O deslocamento dos poderes constitucionais e o retorno da crise social
Para explicar as especificidades da dinâmica constitucional brasileira, os cientistas
políticos chamaram nosso sistema de governo de “presidencialismo de coalizão”. A expressão
atenta para o fato de que, num sistema eleitoral proporcional como o existente no Brasil, é
muito difícil que o partido do presidente da República seja capaz de ganhar uma maioria
suficiente para governar sozinho. Para garantir “governabilidade”, o presidente é obrigado,
depois de eleito, a fazer alianças com outros partidos, mesmo entre os que não tenham apoiado
sua candidatura. No entanto, para que não fique à mercê apenas da boa vontade dos partidos
que venham a garantir essa maioria, a Constituição Federal lhe dá vários poderes, além dos
tradicionalmente atribuídos ao Poder Executivo: a iniciativa legislativa, o poder de veto, a
prerrogativa da lei orçamentária, o poder de decreto de validade limitada (a medida provisória)
etc. E mantém mais ou menos intacto seu poder de patronagem (a distribuição de cargos de
confiança). Ainda que a Constituição também tenha restaurado as prerrogativas do Congresso
Nacional como Poder Legislativo e de fiscalização, esvaziadas durante o autoritarismo, e
ampliado as funções do Poder Judiciário, a ideia do “presidencialismo de coalizão” é que o Poder
Executivo é o vértice e motor de todo o sistema de governo. Seu bom funcionamento
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dependeria então do apetite presidencial para exercitar essa concentração de funções e de sua
capacidade de manter a iniciativa e coordenar os demais poderes.
Com efeito, uma vez que o ciclo de que estamos tratando ganhou voo de cruzeiro, essa
interpretação correspondeu razoavelmente aos fatos. Mesmo com a fragmentação partidária
no Congresso, previsível num sistema proporcional com poucas restrições, o partido do
presidente se viu capaz de atrair aliados e garantir maiorias mais ou menos tranquilas, inclusive
para fazer emendas constitucionais. Contribuiu para tanto a existência de um partido numeroso,
estrategicamente colocado entre governo e oposição (quaisquer que fossem) e faminto de
cargos federais. O PMDB, como se sabe, havia cumprido com brilho seu papel de aglutinador
das oposições durante o regime autoritário. A democratização, porém, não só o desfalcou de
seus quadros mais notáveis mas também de suas causas mais nobres, desde que a ideia de um
partido-frente se esgotara. Seu último gesto com sabor de alternativa de poder foi a candidatura
presidencial de Ulysses Guimarães, em 1989, mas o fracasso dela significou também o fim de
sua carreira como partido com um comando nacional. A sobrevivência do PMDB dependeria
agora de se arranjar como uma federação de potentados regionais. Como tal, manteria sua
competividade eleitoral nas unidades subnacionais (municípios e estados), suficiente para
produzir uma bancada numerosa no Congresso e tornar-se o fiel da balança na disputa entre os
dois partidos nacionais com vocação para governar o país.
O “presidencialismo de coalizão” sublinha apenas as condições formais de
funcionamento do atual sistema de governo. Não pode ser abstraído das condições substantivas
– uma junção de fatores políticos, sociais e econômicos – que garantem sua contínua
alimentação. Assim, a incompetência para debelar a inflação elevada e crônica, desfalcando sua
popularidade, havia solapado a capacidade de atrair aliados de presidentes anteriores a FHC.
Além da inflação descontrolada, o temperamento messiânico de Collor e sua indisposição para
compartilhar o governo selou sua sorte no Congresso. Quer dizer, um regime cujas funções mais
importantes para manter o sistema político em operação são exercidas por um indivíduo, não
pode deixar de refletir em alguma medida suas características pessoais. De modo que é sempre
prudente torcer para que o presidente seja um bom político, experiente e hábil, mas não há
regra institucional capaz de impor algo tão subjetivo.
Por outro lado, a experiência do autoritarismo fez com que, no retorno à democracia,
muita atenção se desse à independência do Poder Judiciário. A isso sobrepuseram-se mudanças
fundamentais no pensamento e nas práticas constitucionais contemporâneas, absorvidas na
Carta de 1988. Vivemos a “era dos direitos”, para lembrar o título de um livro de Norberto
Bobbio, e quem senão juízes e advogados – os tais “operadores do direito” – seriam os melhores
candidatos a encarná-la nas funções estatais? Nossa Constituição não só enunciou direitos mas
proveu as instituições judiciais ou parajudiciais, como o ministério público, de recursos e
autonomia para efetivá-los na medida do possível, em caso de omissão dos outros poderes
constitucionais. Recrutando bacharéis de direito imbuídos da nova ideologia constitucional,
muitos deles não só convictos de sua justeza mas ávidos por agarrar a oportunidade e projetar
suas carreiras dentro e fora do aparato estatal, o Poder Judiciário brasileiro, ampliado, tornouse mais ativo do que nunca. A ponto de hoje ser possível dizer que, ao contrário da expectativa
dos que, mais de duzentos anos atrás, inventaram a ideia de lhe dar papel constitucional, na
prática é um poder que tanto move quanto é movido.
Considerando a forma e o conteúdo dos direitos que está encarregado de promover,
não mais centrado na sacralidade da propriedade privada, mas na igualdade, dignidade da
pessoa e tantos outros valores hoje associados à ideia dos direitos humanos, um Poder Judiciário
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ativo carregaria, em tese, uma potência progressista muito grande. Aliás, em sintonia com o
empuxo inicial da democratização brasileira. E, de fato, nos anos subsequentes, suas instâncias
foram dando sinais de receptividade ao clamor por direitos, ao chamar para si decisões difíceis
e polêmicas nessa direção, mesmo que certos processos politicamente mais sensíveis130 fossem
freados em sua instância máxima. Essa abertura só fez crescer sua legitimidade, com seus órgãos
ganhando crescente autonomia para aprofundar iniciativas nos mais variados assuntos.
Mesmo que esse ativismo tenha levado a uma interferência sem precedentes nos outros
poderes constitucionais, a intromissão não chegou a ser tão problemática até recentemente. Ou
seja, enquanto executivo e legislativo, especialmente o primeiro, detiveram com firmeza a
capacidade de iniciativa, incrementando seu próprio ativismo. E, igualmente importante:
enquanto o Poder Judiciário se manteve neutro em relação às disputas partidárias e cioso de
zelar por essa reputação, vale dizer, deixando que a própria competição eleitoral e a refrega
parlamentar as resolvesse.
A história de como esse envolvimento acabou acontecendo ainda precisa ser
devidamente estudada. Mas ela não se deu por conta de uma ação planejada e concertada de
juízes e procuradores do Ministério Público. Foi ocorrendo com idas e vindas e muita hesitação,
e sem maiores consequências inicialmente. Com frequência, há que reconhecer, a convite dos
próprios partidos, quando exercendo o papel de oposição, num esforço de diminuir sua
impotência enquanto minoria eleitoral-parlamentar e tentar machucar o adversário “fora do
ringue”, digamos assim. Antes de chegar ao governo federal, o PT mesmo agiu com esse
propósito mais de uma vez, assim como o PSDB posteriormente – com ou sem razão substantiva,
não importa, porque aqui se examina uma série de atos que, misturada a outros fatores, acabou
produzindo resultados não intencionados pelos protagonistas daqueles atos.
(Essas inversões são muito típicas da política e às vezes vitimam até os mais cautelosos:
convida-se possível aliado para entrar em campo, apenas para um papel provisório e
coadjuvante; então o convidado começa a gostar do jogo e, de repente, agora por conta própria,
lá está ele se apropriando do papel principal...)
No que tange o poder judiciário, porém, o modo com que o presente texto tem usado
as palavras para descrevê-lo até aqui pode induzir a um equívoco: “ele” é apenas força de
expressão. Nada diz sobre sua identidade e, menos ainda, de sua capacidade de agir como “um”
sujeito. Todavia, dos poderes constitucionais, é talvez o mais fragmentado, não só por causa da
descentralização dos tribunais, mas pelos muitos estímulos para agir sem coordenação uns com
os outros, algo que só cresceu ao longo da onda ativista, não raro gerando, a despeito da
hierarquia que conserva, a sensação de um conjunto anárquico. Quando não se trata de
tribunais – o “Poder Judiciário” num sentido muito estrito do termo –, mas do Ministério Público,
com suas diversas instâncias e departamentos autônomos, a sensação é maior ainda, pois ali
nem sequer a hierarquia está consensualmente definida. A consequência, portanto, da
intervenção do judiciário nas querelas eleitorais e parlamentares, para além de ocasiões raras e
devidamente circunscritas, é que suas agências e tribunais, não sendo o judiciário um poder
monolítico, terminam por reproduzir em suas decisões aquelas mesmas querelas. Só que
enquanto as primeiras encontram sua expressão nos partidos, o que seria de se esperar, porque
para isso foram inventados, as segundas vão se fazer com disputas em torno de interpretações
esotéricas, mas convenientes, da Constituição, o que é desastroso.
130

Como é o caso do processo visando à revogação da Lei da Anistia de 1979, a fim de abrir
caminho para que os crimes da ditadura sejam julgados.
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Voltemos ao “presidencialismo de coalizão”. Já se tratou dele como uma interpretação
do formato institucional de nosso sistema político; cabe falar um pouco de suas práticas,
inserindo-as na hipótese do ciclo político esboçada neste artigo. No primeiro lance do ciclo, a
presidência de FHC não contou apenas com a popularidade da política antiinflacionária (o Plano
Real). Ela também se protegeu dos riscos de erosão de seu suporte político e institucional,
através de um sistema de alianças partidárias mais ou menos consistente. É claro que, ao liderar
o polo à direita do sistema político, contou com a boa vontade da mídia, o que não é pouco.
Contudo, para o deslanche de sua agenda programática, logo, da capacidade de iniciativa do
Poder Executivo, a construção de sua base de sustentação no Congresso foi decisiva. E seus
fundamentos foram lançados já na primeira candidatura vitoriosa de FHC: como cabeça do bloco
que correu na faixa à direita daquela disputa, o PSDB logrou formar uma aliança não
circunstancial, mas estratégica, com o PFL (depois DEM), na época um dos principais partidos
nacionais. Estratégica, porque política-ideologicamente consistente. Depois da primeira vitória
eleitoral veio a ampliação da base de apoio, com o PMDB, obviamente dividido como sempre,
um aliado menos consistente por suas motivações mais fisiológicas, porém ocupando uma
posição menos central do que terá depois.
O importante é que o arco de sustentação partidária contava com razoável coordenação
orgânica, ancorada em dois partidos dotados de comando nacional, e razoável unidade
programática. Esta última não chegou a inibir as práticas tradicionais de patronagem e
espoliação do aparato estatal , mas deu ao conjunto da aliança, e não só a seu núcleo elaborador
(formado pelos quadros do PSDB e adjacentes), uma razão de ser para além dos interesses
imediatos, isto é, um rumo de médio e longo prazo para seguir. Vale lembrar, adicionalmente,
que num período de maciças privatizações, a vontade de espoliação poderia ser saciada não
tanto pelo uso contínuo das benesses estatais, mas em grandes goles, na intermediação da
passagem da propriedade estatal para as mãos privadas. Em outras palavras, o momento das
privatizações, além de contar com o apoio entusiasmado da mídia – o que muito colaborou para
que deixasse as então denunciadas falcatruas do processo sem investigação jornalística –
deslocou, pelo menos por um tempo, a atenção dos espoliadores da disputa por nacos da
máquina estatal para a própria intermediação.
Essas circunstâncias tornaram a administração do presidencialismo de coalizão, durante
quase todo o período dos governos tucanos, menos complicada do que poderia ser. Mas no
segundo lance do ciclo as circunstâncias se modificaram em sentido bem menos favorável.
Quando se credenciou para a vitória eleitoral de 2002, o PT ocupava praticamente sozinho toda
a faixa à esquerda do sistema político. Não havia nada, nessa faixa, correspondente ao PFL para
lhe fazer companhia. Obrigado a garimpar alianças na faixa à direita, encontrou-a num partido
pequeno, que adicionou valor simbólico à candidatura de Lula – o empresário José Alencar, seu
candidato a vice –, importante para a campanha eleitoral e para a credibilidade da “Carta ao
povo brasileiro”, mas que pouco acrescentava em termos de base de sustentação política e
parlamentar. Vencida a eleição, o PT teve de se desdobrar para garantir a maioria congressual.
É verdade que a aliança com o PL de José Alencar reacendeu o antigo imaginário de um pacto
social entre trabalhadores e empresariado nacional, o que se manifestou na ideia de criar um
grande “Conselho” reunindo os respectivos representantes oriundos da sociedade civil. Embora
tenha dado lastro à pregação “social-desenvolvimentista” do novo governo, esse movimento
por si só não conseguiria compensar a falta de apoio consistente no sistema político, uma vez
que os partidos de expressão nacional que poderiam candidatar-se à representação do
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empresariado eram justamente os que tinham sido derrotados na eleição, e só poderiam
subsistir como alternativa de poder se se fixassem na oposição.
Restava ao PT buscar a colaboração de pequenos partidos, ou médios na melhor das
hipóteses, situados à direita do próprio partido-líder da oposição, além do sempre dividido
PMDB. Afora as evidentes dificuldades de coordenar a ação coletiva de um arco tão fragmentado
de aliados, tratava-se dessa vez de uma base de apoio bem mais motivada por interesses
imediatos do que a do governo anterior, em vista da clara ausência de unidade programática.
Exceto no que diz respeito a suas diversas facções internas, que também lhe causavam
dificuldades, mas de outra natureza, o PT teria agora de viabilizar o presidencialismo de coalizão
combatendo com o auxílio de uma proporção inédita de tropas mercenárias em comparação às
voluntárias.
Essas questões projetavam enguiços e patologias graves à sustentação do governo, mas
que vieram à tona mais tarde e só se tornaram críticas mais tarde ainda.131 Enquanto isso, Lula
e o PT puderam valer-se da renovação da credibilidade do ciclo político, que sua própria vitória
proporcionava, para implementar um projeto de governo cujos elementos já foram discutidos
neste artigo. Foram tão bem-sucedidos nisso que as armadilhas que deixaram ao longo do
caminho, embora não desarmadas, foram insuficientes para causar danos eleitorais
irreversíveis, pelo menos enquanto Lula esteve à frente do governo. A crise do chamado
“mensalão”, em 2005, tinha toda a aparência de conseguir levar aquele governo à lona mas,
como os fatos se encarregaram de mostrar, não atingiram sua raiz e, dispondo ainda de muita
terra e adubo, só precisou de tempo para crescer outra vez. Seria uma tremenda ilusão, no
entanto, pensar que esse resultado se deveu apenas aos talentos pessoais e intransferíveis do
chefe. O dado mais importante é que o governo e suas forças de sustentação ainda tinham algo
a oferecer à sociedade, especialmente às classes populares, numa conjuntura econômica
também favorável. Esta última, sem dúvida, um dado decisivo, mesmo que se revelasse
circunstancial: senão de que outro modo se poderia beneficiar os mais pobres sem ferir
interesses vitais dos mais ricos, base dos índices inéditos de aprovação do governo e de suas
sucessivas vitórias eleitorais?
Porém, tal como no lance tucano do ciclo, quando os discursos e as práticas do governo
foram se tornando repetitivos e autocongratulatórios, deitados que estavam no “berço
esplêndido” do Plano Real, o lance petista também corria o risco do desgaste pela repetição. E
aí sim o barulho das insatisfações acumuladas – para começar no interior das classes médias,
como registrado acima – começaria a se fazer ouvir e surtir o efeito que ainda não tinha
produzido. Talvez temendo esse risco e ciente dos efeitos negativos que viriam do agravamento
da crise econômica internacional – e provavelmente motivada para desviar-se da sombra pesada
de seu antecessor, dando a seu governo um aspecto mais afim a seu perfil e estilo – a presidente
Dilma Rousseff topou carregar nas tintas do desenvolvimentismo prometido pelo PT, mas até
então assumido com timidez. O que implicava resgatar o imaginário da aliança dos

131

Por aí se vê o seguinte: não é que o presidencialismo de coalizão “abre brechas” para a
ilicitude. No fundo ele silenciosamente a requer, como uma regra não escrita. Olhando o sistema
como um todo, constata-se que as relações Executivo-Legislativo secretam o crime para que o
Poder Judiciário o castigue. A engenhoca toda produz seus próprios “bandidos” e “mocinhos”.
Como a regra não escrita contradiz a escrita (a lei), deixa-se nas mãos de cada jogador desse
jogo esquizofrênico (mas de alto risco) o azar ou a sorte de ser flagrado ou não.
99
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

trabalhadores com o empresariado nacional, sob os auspícios do Estado, sugerido na primeira
eleição de Lula.
Mas até ali a aliança ficara de fato limitada ao imaginário, uma vez que o Estado havia
assumido apenas a sustentação da renda e do consumo popular, com suas políticas de crédito,
transferência de renda e aumento do salário mínimo, sem exigir dos empresários sua
participação em uma política industrialista forte, voltada para uma dura competição dentro e
fora das fronteiras nacionais. Até ali, bastava-lhes entrar com a oferta de bens e serviços e em
seguida faturar, pouco importando se isso se fizesse com um parque industrial próprio ou alheio.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado no segundo governo de Lula, parecia
indicar um outro rumo, mas foi a equipe econômica de Dilma que levou a coisa a sério. Em que
sentido? Tentando um “pacto” ou parceria efetiva com o setor industrial, através de uma política
de induções e incentivos: desoneração de impostos de manufaturados e custos trabalhistas,
linhas de crédito especiais do BNDES para a formação ou reforço de “multinacionais” brasileiras,
represamento do preço dos combustíveis e – num lance mais ousado e voluntarista, bem ao
estilo da presidente – uma política agressiva de baixa dos juros e do preço das tarifas elétricas.
Ao tomar essas iniciativas, o governo parecia improvisar uma meia volta ao nacionaldesenvolvimentismo. E o fazia cumprindo antecipadamente a sua parte, com medidas
anunciadas em cerimônias que reuniam representantes sindicais e empresariais, certo de que
sua boa vontade seria correspondida. Porém, ao chegar a hora da contrapartida, pouco se viu
dos empresários em termos de esforço e investimento para reverter o quadro desanimador da
indústria. A “burguesia nacional” parecia mais uma vez faltar ao encontro... De modo que a
política de indução e estímulos ficou reduzida ou a uma oportunidade de ganhos empresariais
sem custos, ou a uma política adicional de incentivo ao consumo.
Sabemos o que daí se seguiu: com o fracasso da virada industrial, mais os efeitos que já
se sentiam da crise internacional, causando o declínio dos ganhos com a exportação de
commodities, a economia brasileira foi perdendo fôlego, ao passo que o governo esgotava seu
arsenal de alternativas e capacidade financeira para fazê-la reavivar. Com crescente hesitação,
o governo ainda continuou girando a chave de ignição para tentar ligar o motor da economia,
mas sem sucesso. No final de 2014, mesmo com a presidente reeleita, a bateria estatal já estava
descarregada ou a ponto de descarregar...
Todavia, já do meio para o fim de seu primeiro mandato, Dilma teve não só de começar
a absorver o impacto das dificuldades da economia, como também lidar com efeitos
perturbadores do próprio sucesso das políticas consagradas no governo de seu antecessor. Estas
últimas, por certo, promoveram o progresso das condições de vida das camadas mais populares,
quando não também seu upgrade na hierarquia das classes. Eram o resultado, como vimos, de
uma combinação heterodoxa de justiça social com um liberalismo induzido pelo Estado. Porém,
justamente seu sucesso agora trazia à baila novos fenômenos e novos problemas sociais que
vieram se juntar a antigos. O fato é que mesmo a discreta mobilidade social havida – que muitos,
equivocamente, chegaram a tratar como a emergência de uma “nova classe média” – encontrou
o Estado brasileiro despreparado para acolhê-la. A começar, do ponto de vista puramente
quantitativo: mais gente passa a adquirir bens de uso privado, como automóveis, computadores,
passagens aéreas, serviços de turismo etc, sem que a essa ampliação correspondesse uma
infraestrutura pública adequada. Mas também do ponto de vista qualitativo: mesmo com um
aumento considerável do investimento na educação, na saúde e na segurança pública, feito em
anos anteriores, esses e outros serviços públicos continuavam muito precários. Como se não
pudessem fazer mais do que enxugar o gelo. Já o discreto deslocamento para cima da faixa de
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renda de milhões de famílias, ao ampliar a expectativa de um padrão de vida melhor, só fez
aumentar a percepção daquela precariedade. Tudo isso, somado, aguçava uma consciência
difusa e massiva, especialmente, é claro, nas classes beneficiadas, das fragilidades do avanço
obtido até ali e das possibilidades de sua regressão.
Se o acesso ampliado a bens e serviços misturou grupos sociais que, no Brasil, raramente
se vê, o relativo estreitamento do espaço comum para desfrutá-los não ajudou em nada a
transformar o encontro não programado em pelo menos uma oportunidade de interação
civilizada. Pelo contrário, a questão, neste caso, somava a tensão entre as classes com o
aumento das chances de atrito entre as pessoas independentemente de sua origem social – nas
ruas e estradas apinhadas de automóveis, nos aeroportos e rodoviárias lotadas... –, até porque
prevalecia a expectativa de fruir separadamente bens privados e não o ambiente comum, que
lhes servia apenas de instrumento. Assim, antes mesmo de ver-se saturado em termos físicos, o
espaço público já se encontrava atrofiado em termos simbólicos por conta da orientação
coletiva prevalecente.
É este o pano de fundo da explosão de protestos sociais a que o país assiste a partir de
junho de 2013, mais intensos e massivos naquele mês, mas que das metrópoles vão escoar por
todos os cantos, quase virando uma rotina nos meses subsequentes. Por sua composição social
majoritária, tais protestos revelavam, para retomar algo já mencionado aqui, a heterogeneidade
e os conflitos no interior das próprias classes médias brasileiras. Por um lado, os protestos
gritavam por uma transformação do estilo de vida dominante nas metrópoles, com prioridade
ao transporte público, aos espaços abertos, às ruas ocupadas por pedestres e ciclovias, à
preservação do meio ambiente: era a porção progressista das classes médias reclamando o
“direito à cidade”. Por outro lado, os protestos também gritavam contra o governo e as mazelas
da política partidária e eleitoral, contra a corrupção, contra os impostos que as financiavam,
enfim, contra a hipertrofia do Estado e suas consequências nefastas. Apesar de refletir em certos
aspectos um sentimento comum, desse lado prevalecia a classe média conservadora. Embora
falassem línguas muito diferentes, chegaram a ir ao mesmo tempo para as ruas, e só lá, quando
as usaram para se xingar mutuamente, perceberam que eram inconciliáveis.
Os protestos reduziram abruptamente a popularidade da presidente – a despeito de
relativa recuperação posterior –, e perturbaram as lideranças políticas; as da oposição,
despertando-a de sua sonolência, assim como as da base governista que, aterrorizada, passa a
reavaliar as vantagens de sua fidelidade. Junho de 2013 marca, portanto, a desagregação da
capacidade de iniciativa do Poder Executivo para mover os demais poderes. O presidencialismo
de coalizão começava a mergulhar em sua crise mais séria em vinte anos.
O predomínio da pauta da corrupção
Difícil reconstituir neste espaço o escândalo que agora atinge a Petrobras, mesmo
porque sua trama complicada ainda aguarda maiores esclarecimentos. Não importa. Sua
extrema gravidade já é fato pela crise política que desencadeia, ao bater em cheio no PT mais
uma vez e, por consequência, no atual governo. O tema da corrupção, que vem tomando a
agenda pública desde o escândalo do “mensalão”, atinge seu clímax.
O ponto suscita duas ordens de reflexão, uma mais geral, sobre o estado de saúde de
nosso regime democrático, e outra sobre o futuro das esquerdas e do PT.
A tomada da pauta por essa matéria é, ao ver deste articulista, o sintoma mais claro do
esgotamento do ciclo iniciado em 1994. A vez anterior em que ela ganhara tamanha importância
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aconteceu na crise que levou ao impeachment de Collor. Ela selou, por todo o ciclo político que
então se abria, o destino do conservadorismo herdado da ditadura e reagrupado em torno
daquele governo. A própria elevação de Collor à presidência parecia uma anomalia do processo
de redemocratização, que seguia outro rumo. Resolvida a crise com sua renúncia, beneficiaramse todas as forças progressistas que haviam lutado contra a ditadura. O conservadorismo a ela
atado, real ou imaginariamente, viu-se a partir dali condenado ou ao ostracismo ou a linha
auxiliar das alternativas políticas viáveis. Isso explica o que levou PSDB e PT – até ali, apesar de
todas as divergências, participantes de um campo comum – a disputar ferrenhamente o
eleitorado e a opinião pública, liderando os polos opostos do sistema político. Não só por conta
de certas áreas de afinidade, mas até para viabilizar-se na disputa eleitoral, o PSDB acabou
ocupando o vácuo deixado pelo conservadorismo, porém com as peculiaridades já apontadas
neste artigo. Desde a ida de Lula ao segundo turno das eleições presidenciais de 1989, o PT
estava fadado a ocupar o campo esquerdo do regime, qualquer que fosse o arranjo geral em
que se acomodasse. Quanto às direitas propriamente ditas, passaram, no âmbito partidário e
parlamentar, a buscar guarida no manto protetor de um desses polos, por razões mais
estratégicas e programáticas no lance tucano do novo ciclo, e depois por razões puramente
fisiológicas, no lance petista. Como se vê, não seria nesse âmbito que conseguiriam recuperar
sua vitalidade ideológica.
Foi durante a crise do impeachment de Collor que o PT e vários intelectuais de sua esfera
de influência decantaram o discurso da “ética na política”, parecendo confirmar o epíteto “UDN
de esquerda” que Brizola ironicamente lhes lançara anos antes. Na época, é claro, o partido
beneficiou-se da pauta da corrupção e dela continuaria colhendo dividendos. Mas para que se
oferecesse como alternativa de poder, a matéria era pouco cativante, de qualquer forma
insuficiente. Primeiro, porque até quase ao final de seu período, os governos de FHC souberam
desviar-se das críticas e acusações que esse tipo de discurso rendia. Outras pautas,
especialmente a econômico-social, ocupavam o centro dos embates e, enquanto
permaneceram fortes nesse terreno, os tucanos puderam sobrepujar as tentativas de
acossamento à esquerda. A corrupção só voltou a ganhar algum peso, e bem menor em
comparação aos dias que correm, quando a presidência de FHC perdeu impulso e entrou no
declínio que levou à derrota de seu candidato a sucessor em 2002.
Em segundo lugar, e mais importante, é que o assunto, ou pelo menos o modo como foi
posto, simplificava demais o que estava em jogo e, convenhamos, não fazia jus ao repertório
tradicional, muito mais rico, da esquerda. Apresentar-se como o polo “ético” das práticas
políticas nacionais, ou como sua encarnação, reduzia a disputa política a uma disjuntiva
maniqueísta. É que sua ênfase automaticamente projeta sobre o campo adversário o exato
negativo da autocongratulação, com todas as conotações que essa divisa carrega: a luta entre
os de bom caráter contra os de mau caráter, entre a virtude de um lado e o vício do outro.
Aparte o fato de que, muito provavelmente, os traços de caráter das pessoas, suas virtudes e
vícios, estejam distribuídos mais ou menos por igual em todo o espectro político-ideológico, é
complicado supor que as grandes questões nacionais ou internacionais possam ser, ao fim e ao
cabo, engarrafadas nessa divisa. Não se trata, evidentemente, de ir para o outro extremo e dizer
que a politica é inimiga da ética, mas de explorar a possibilidade de que a política alce as escolhas
coletivas a um horizonte mais amplo, para além das opções típicas do juízo moral.
Para que o debate e a competição política rendam o que podem render, é preciso
assumir previamente o que os kantianos chamam de “boa vontade” dos disputantes. Na prática,
isso nada tem a ver com dar ou receber um atestado de pureza moral. Significa simplesmente
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não colocar na frente da disputa o aspecto ético dos atores políticos, sob pena de desqualificar
de antemão qualquer conteúdo de alternativas coletivas que cada qual venha a defender, e
assim travar a própria disputa. Exaltar ou desqualificar moralmente implica personalizar o
conflito, signo maior de sua despolitização cujo ponto de chegada é a atrofia do sentido público
da política, especialmente da política democrática. Se personalizar privatiza o conflito,
despersonalizar o publiciza, torna-o um problema que cada cidadão pode reconhecer como seu,
isto é, algo que concerne a todos.
É um infortúnio, e por que não dizer uma tremenda ironia da história, que boa parte das
esquerdas brasileiras, a começar o PT, tenha sido a primeira a alçar a bandeira da ética para o
centro de seu repertório. Porque ao fazê-lo tornou possível identificar seu rico conteúdo
programático, suas alternativas de política, com as pessoas que o defendiam ou viessem a
defender, quando a bem dizer esse vínculo é apenas circunstancial. Como se abraçar crenças ou
posições de esquerda blindasse por encanto os nomes de seu defensores de toda e qualquer
mazela moral, e franqueasse essas mesmas mazelas somente aos de crenças ou posições
contrárias. Na sequência dos eventos, o mundo revelou-se bem mais complicado.
Quer isso dizer que a corrupção não possa ser assunto digno da política? De modo
algum. Nenhum assunto é “político” em si mesmo, porque a política não é uma coisa. Pode-se
politizá-lo ou despolitizá-lo. O risco da pauta da corrupção é que ela pouco precisa para
degradar-se em empreitada moralista, em vez de preservar-se como um assunto acima de tudo
institucional. Para mantê-lo aí, não há outra saída senão dizer que, quando um sistema político
está contaminado por práticas corruptas de todos os lados, sua descontaminação não se dará
com a emergência de supostos “homens impolutos”, acima de qualquer suspeita, mas com a
profunda reforma do próprio sistema. A qual, diga-se de passagem, não vai livrá-lo para todo e
sempre da corrupção – promessa típica dos demagogos –, mas se espera torná-lo bem menos
exposto a ela. Nesse terreno, a corrupção é tão importante na agenda democrática, e não mais,
quanto o são as políticas de transparência, prestação de contas, acesso à informação,
financiamento das campanhas eleitorais – numa palavra, tudo o que possa contribuir para que
o cidadão confie nas instituições públicas, e não apenas em pessoas.
Mas foi precisamente pelo caminho oposto que a pauta da corrupção tornou-se
predominante na opinião pública. Sempre carente de notícias espetaculares, a mídia fez dela
matéria própria à espetacularização. Desse modo de tratar a questão pegaram carona setores
do Poder Judiciário, inclusive de dentro de sua instância máxima, onde se destacam
personalidades que se oferecem ao público, e talvez acreditando nisso intimamente, não como
representantes da lei, frágil instituição humana, mas como vingadores da Justiça ou a própria
emanação Dela. Essa tendência letal é favorecida até pelos atores do sistema político, os
partidos e suas lideranças, ao reduzirem seus discursos a uma retórica de limpeza moral cujo
sucesso dependeria da exclusão do outro (o adversário partidário) através de seu envio direto
às barras do tribunal. Em outras palavras, reduzindo a disputa interpartidária a uma questão de
direito criminal. Se todos dizem que “corrupto é o outro”, como se pode esperar que o cidadão
comum, o eleitor, entenda o que realmente se passa? Como esperar que alguém não
organicamente vinculado a esse ou aquele partido, isto é, a grande maioria, porém disposto a
ser convencido por suas propostas objetivas para o país, venha a acreditar naqueles dizeres? Em
meio a essa neblina espessa, é mais razoável que não confie em ninguém e passe a considerar
que essa retórica nada mais é que hipocrisia, à qual todos os participantes da refrega estão
prisioneiros.
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Porém, impotentes eles mesmos para ajuizar sobre a questão, esses cidadãos comuns,
os governados, veem-se induzidos a abrir mão de seu papel soberano de confirmar ou retirar os
governantes de seus postos, para que os tribunais o façam, de modo a resolver de uma vez por
todas, já que se trata de um veredito de culpa ou inocência, quem é corrupto e quem não é. Este
o passo derradeiro da intromissão do Poder Judiciário nas lutas partidárias. Melancolicamente,
é assim que os protagonistas do atual ciclo político acabarão selando sua própria sorte, para
deixar o centro do palco em benefício de outros. E, se continuarem lá, é porque terão se tornado
outra coisa qualquer, menos o que ainda são hoje.
À guisa de conclusão: o próximo lance
Reitere-se: nada do que se falou neste artigo põe em questão o regime democrático.
Fala-se, isto sim, de uma mutação profunda, que não se limita a uma simples troca de guarda
governamental.
Em maior ou menor grau, e com outras peculiaridades, quase todas as democracias em
vigor hoje em dia passam por um poderoso teste de stress, sem que deixem de ser alguma
modalidade de democracia. Entre os maiores pacientes desse processo estão as esquerdas. É
curioso que isso aconteça, depois da eclosão da maior crise sofrida pelo capitalismo desde 1929,
de que foi grande responsável a direita neoliberal que orientou a gestão do sistema econômico
nas décadas recentes. Mas quem no âmbito político capitaliza de fato a “grande recessão” é
uma outra direita, a rigor mais xenófoba do que neoliberal, e que, ao contrário da extrema
direita dos anos 1920 e 1930, pretende realizar seu projeto dentro do regime democrático, em
vez de derrubá-lo.
Exceto pelos acontecimentos recentes na Grécia e Espanha, que parecem trazer
novidades mas demandam tempo para que se saiba a que vieram efetivamente, assistimos a um
recuo geral das esquerdas democráticas, em particular os tradicionais partidos socialdemocratas
da Europa Ocidental, que parecem viver sua fase terminal. Neste caso, talvez venhamos a
descobrir que se trata de uma sequela tardia da queda do muro de Berlim, o colapso da
socialdemocracia europeia sendo a expressão da queda da alternativa ocidental e democrática
da linhagem mais ampla do socialismo.
Ao contrário, as esquerdas latino-americanos voltaram a viver um bom momento
durante os anos 2000. Suas credenciais democráticas, porém, variam de país a país. Quanto a
esse ponto, há duas modalidades divergentes: uma semiautoritária, com riscos de se tornar
plenamente autoritária, representada pela experiência venezuelana e, meio próximo disso, a
equatoriana; e outra nitidamente democrática, experimentada no Brasil, Chile e Uruguai. No
meio do caminho, em todo caso mais difíceis de julgar por esse critério, estão as experiências
argentina e boliviana. Como parte delas está agora vivendo um período decadente, talvez a
caminho de uma derrota de maiores proporções, e como entre elas está a brasileira, vale
elaborar a seguinte observação.
Além das circunstâncias mais favoráveis da história do país, a esquerda brasileira teve a
oportunidade de passar por um reexame autocrítico profundo de suas práticas antes e durante
o regime autoritário. Aglutinadas em torno do PT, a grande maioria de suas lideranças soube
constituir dentro de si sólidas convicções democráticas. Apesar disso, dentro de suas fileiras há
quem ainda se inspire no castrismo e, mais recentemente, no bolivarianismo venezuelano. Esta
observação, que fique bem claro, nada tem a ver com o fato de o governo liderado pelo PT ter
uma política de alianças com outros governos latino-americanos, de esquerda ou não, o que
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envolve considerações geopolíticas e interesses econômicos mútuos que transcendem
preferências ideológicas. Outra coisa, bem distinta, são as posições de militantes e quadros
partidários quando exaltam as supostas virtudes daqueles regimes, mesmo quando reprimem
dissidentes políticos, os ameaçam e os prendem. Já deveria ter sido uma lição das mais
elementares e há muito aprendida que, em democracias, o Estado não pode perseguir pessoas
ou grupos por se expressarem ou agirem de acordo com suas convicções políticas, tenham elas
a coloração que for, esquerda ou direita, contra ou a favor dos governos. Que o governo
venezuelano faça isso não é apenas sinal de desespero, mas de incapacidade para reconhecer
publicamente seus erros e de intransigência implacável para manter-se no poder a qualquer
custo, até mesmo com violência.
É isso que se deseja para a esquerda brasileira e para o PT? Este articulista segue
confiante nas raízes democráticas do partido. Mas é bom tê-las bem claro em nossas mentes,
porque o período que estamos passando na vida política nacional, e que ainda vamos passar,
promete ser dos mais angustiantes e tensos. No momento em que se escreve este artigo, o
governo continua sua trajetória descendente, ao passo que o PT vai perdendo seus sinais vitais.
A despeito de breves períodos de trégua, o cerco político a esses atores revela-se cada vez mais
poderoso. Parece até que unicamente as dúvidas sobre sua consistência para formar uma
alternativa de poder evitam um lance mais ousado. Contudo, a continuar nessa toada, com um
governo mais e mais debilitado e com as forças que deveriam apoiá-lo em franca desagregação,
a crise política em curso ruma para um clímax.
É uma perspectiva desconcertante e sombria, para quem investiu ou nutriu fortes
simpatias pelo projeto político, social e cultural iniciado em 2003, com todas as conquistas
obtidas, que esteja prestes a ser derrotado do modo como está sendo. Uma coisa é a simples
derrota eleitoral, porque incapaz de convencer, com suas propostas e atuação pretérita, a
maioria do eleitorado. Outra é a derrota que vem de outro tipo de juízo, que invalida não só o
conteúdo, mas a capacidade mesma de uma determinada corrente política de oferecer-se como
uma alternativa programática e de poder. Bem diferente de uma alternância normal de governo,
é praticamente um expurgo no interior do regime que, no entanto, o afeta em sua inteireza, ao
deslocar o leque de alternativas disponíveis e viáveis. Tal como ocorreu com o virtual expurgo
do conservadorismo herdeiro da ditadura duas décadas atrás, abre-se um vazio no sistema
político, que obriga a inusitados movimentos das forças restantes em competição, novas
acomodações e rearranjos surpreendentes. O que ocorre neste momento com a (ex-) base
aliada do governo, em particular o PMDB sob a liderança do deputado Eduardo Cunha, é um
claro sinal nessa direção. Também o é o provisório realinhamento, no Congresso, dos partidos
ou facções de partidos em divisas mais consistentes com suas origens ideológicas, como se os
grupos à direita desgarrados do governo buscassem seus afins do outro lado, na oposição, e
vice-versa, com os grupos à esquerda na oposição buscando seus afins na base do governo. Algo
semelhante a um momento de política constitucional, e não de política ordinária.132
Por isso se expôs aqui a hipótese de estarmos vivendo uma crise de regime, que move
suas placas de sustentação mais profundas e o conduz para um novo ciclo político. Não sabemos
ainda, nem temos como saber, que formato estável ele terá, que relações os poderes
constitucionais estabelecerão entre si e quais serão os partidos protagonistas do sistema
político. É possível que nem voltemos a ter um puro regime de partidos, mas vejamos a
132

A esse respeito, ver, para o caso americano, Bruce Ackerman, We the People:Foundations
(Cambridge, Mass.: Belknap, 1991), Parte Um.
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consagração de um regime “misto”, dos partidos e dos tribunais (com a confirmação de seu
ativismo), tal como vem se ensaiando nos últimos anos. Porém, uma coisa é quase certa, pelo
desfecho que se desenha: será um regime de teor bastante conservador, eventualmente
moderado pelos tribunais (se a forma “mista” vingar). E não será tão espantoso se
encontrarmos, dentro de poucos anos, partidos ou facções de partidos hoje situados à direita
reposicionarem-se, por causa do deslocamento de fundo, mais para a esquerda no leque de
alternativas viáveis no interior do sistema político.
Para ir um pouco além da projeção de cenários, esta conclusão dedica suas últimas
linhas para retomar, com muita brevidade, o fio da discussão sobre o que saiu errado nesse
período em que o PT esteve (e ainda está) à frente do governo nacional. Em vista das chances
crescentes de um desfecho nada feliz, para o partido, da crise atual, um balanço mais profundo
e abrangente ainda terá de ser feito. O único aspecto que se quer destacar aqui é aquele que
causa o golpe mais duro em seu prestígio: a corrupção.
Neste momento, a maioria das lideranças e militantes do partido tem se dedicado a
outro assunto, tão complicado quanto, porém menos constrangedor: criticar o pacote fiscal,
tremendamente recessivo, que Dilma Rousseff e sua equipe lançaram para fazer frente à crise
econômica. Supõe-se que essas críticas, se ouvidas, poderiam dar uma sobrevida ao governo,
ou até retirá-lo das cordas, se aliviassem os efeitos da crise sobre os mais pobres. Hipótese muito
duvidosa, porque a alternativa que se vislumbra dessas críticas é, no essencial, a continuidade
da política econômica anterior, que já não havia dado conta dos problemas que foram se
acumulando até o ponto em que chegamos. Mas vá lá, admitamos que elas procedam. Ainda
assim, elas estarão longe de tocar nas questões principais. No máximo, representarão
tentativas, à beira do desespero, de o governo ganhar tempo ao reduzir a frente de resistências,
pelo menos dos setores sociais que ainda poderiam ajudar a sustentá-lo.
Mas por que não tocam nas questões principais? Porque o que dilacera o governo e o
partido que o vem (ou vinha?) sustentando não são eventuais erros na formulação das políticas
públicas, no campo econômico ou em qualquer outro. Isso é secundário. Aliás, no cômputo
geral, só os críticos mais conservadores, e os da ultraesquerda, diriam que os governos petistas
mais erraram do que acertaram nesse terreno. Mas é preciso olhar de frente o fenômeno da
corrupção. Certamente, não pelo enfoque moralista e espetaculoso em que é lançado à opinião
pública. No entanto, ainda que boa parte do que é informado nos escândalos midiáticos fosse
falso ou parcial, a própria reação do partido, incapaz de explicar o que acontece até mesmo a
seus militantes, já é reveladora de sua gravidade. Igualmente revelador é que o escândalo de
2005, o chamado “mensalão”, que pôs a nu tantas vulnerabilidades, não tenha produzido
nenhuma modificação importante na conduta do partido, uma vez que muitos fatos
relacionados aos escândalos atuais indicam comportamentos que continuaram a se repetir
mesmo depois daquele primeiro.
Antes, portanto, de ser um conjunto de atos ilícitos que predam o patrimônio público, a
fim de fazer frente aos custos financeiros da contínua disputa pelo poder político – em particular
os das campanhas eleitorais –, o conceito de corrupção que mais interessa discutir, para um
balanço crítico, é aquele que corrói as entranhas do próprio partido e do governo que lidera. E
que degrada todas as suas relações: dele com o Estado e a sociedade e dele consigo mesmo. É
essa corrupção que não apenas retira sua legitimidade para continuar governando o país, mas
dissipa suas energias vitais, a própria seiva que poderia levá-lo a fazer frente às dificuldades e
renovar sua capacidade de continuar oferecendo frescor e novidade à sociedade brasileira.
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A bem da verdade, é possível observar uma relação profunda entre a predação do
patrimônio público e os atos ilícitos correspondentes, e a degradação interna do partido.
Voltemos, para discutir esse ponto, à questão, aludida no meio do presente artigo, da
arregimentação de “tropas mercenárias” no Congresso Nacional, levada a cabo para garantir as
condições de sustentação previstas no presidencialismo de coalizão. Naturalmente, não se
poderia fazê-lo sem a arrecadação de muito dinheiro, cuja fonte mais rápida e, à primeira vista,
menos trabalhosa, é a tradicional promiscuidade entre poder econômico e aparato estatal. É
muito provável que a liderança do partido estivesse confiante de que, apesar dos riscos políticos
envolvidos – inclusive o de ser descoberto –, poderia valer-se daquele expediente mantendo a
si e o conjunto do partido imune a seus efeitos degradantes. Bastaria que conservasse, como se
diz, a “linha correta”.
Essa confiança, porém, revelou-se tragicamente ilusória. É como se as lições de
Maquiavel sobre o uso de tropas mercenárias ecoassem, mesmo de longe, nesse imbroglio. O
problema não é simplesmente a baixa qualidade moral dessas forças: “desunidas, ambiciosas,
sem disciplina, infiéis, valentes entre os amigos e vis diante dos inimigos”; da qual resulta que
“na paz se é espoliado por elas, na guerra, pelos inimigos”...133 Porém, pior do que isso, e o X da
questão, é a metamorfose que seu exemplo produz na cidadania da agência coletiva que passa
a depender delas, dos chefes aos cidadãos mais simples. Obviamente, Maquiavel tratava das
cidades, seus habitantes e suas forças armadas e, aqui, tratamos de um partido de esquerda,
seus militantes e sua capacidade de luta. Mas o efeito é incrivelmente análogo. De resposta,
inicialmente pontual, a uma pressão externa, esse expediente de comprar auxílio alheio vai aos
poucos difundindo-se por todos os campos de atividade da agremiação. E acaba por contaminar
moralmente sua vida interna, ao trazer para dentro de si, na relação entre os próprios
companheiros, o espírito do mercenarismo. Não apenas os militantes voluntários, movidos por
ideais programáticos e não pelo soldo, perdem o interesse nos destinos da agremiação e se
afastam, mas os que ficam passam a adequar sua conduta àquele espírito. Em outras palavras,
passam a servir como, ou buscar o serviço de “soldados da fortuna”, dessa vez não para a defesa
externa da agência, mas para a expropriação de seus valores constitutivos. Para quê? Para
subordinar a própria agremiação a um senhor, uma patota qualquer de militantes que se torna
poderosa justamente pelo acesso privilegiado aos recursos do soldo.134 O resultado é duplo: o
enfraquecimento, senão extinção, do vigor cívico interno, no mesmo compasso em que a
agremiação se torna um mero aparato de poder, literalmente uma “máquina” (uma entidade
sem alma), e o interesse permanente de não mais recuperá-lo, porque ameaçador dos
interesses estritamente privados dos que dela se apoderaram.
(Detalhe: não é certo que mesmo aqueles que, dentro da agência, vierem a ter o acesso
privilegiado aos recursos do soldo se tornem os verdadeiros donos da agremiação. O princípio
que norteia o espírito mercenário é “quem paga, manda”. Mas quem recorre a tropas
estrangeiras não acaba tendo de recorrer também a recursos estrangeiros? Por aí se encontrará
a fonte de seu poder e seu verdadeiro senhor.)

133

“A causa disso é que não há outro vínculo ou motivo que as mantenha em campo senão o
soldo, o qual nunca será suficiente para que se disponham a morrer por você.” O príncipe, cap.
XII, p. 86 (São Paulo: Cia das Letras, 2010. Trad Luiz A. de Araujo).
134
Daí que “uma república que tenha armas próprias se submeterá com mais dificuldade a um
de seus cidadãos que outra, dependente de armas estrangeiras” (Idem, ibid., p. 87).
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Eis como a predação material do patrimônio público, promovida por um partido
qualquer, e justificada como um expediente de legítima (embora ilícita) defesa deste último
contra partidos adversários, se converte em veneno mortal contra si mesmo. Enfim, os mesmos
valores – igualdade e liberdade, condição de publicidade etc – que oxigenam e protegem a
república da apropriação privada por uma personalidade ou um grupo, são os que também
oxigenam e protegem os próprios partidos, que nela atuam, de semelhante apropriação.
Embora com frequência assim não apareça de imediato, no fundo o destino da primeira está
atado ao dos segundos. Isso significa que uma república corrompida produzirá partidos
internamente corrompidos, e vice-versa.
Mas como sair desse círculo vicioso se quisermos chegar a uma república saudável?
Teríamos de esperar pela eclosão de um evento extraordinário, um deus ex machina qualquer,
tal como o aparecimento de uma liderança extraordinária que se sobressaísse de todas as
demais, livre das fraquezas comuns aos seres humanos e capaz de em definitivo colocar as coisas
em seus devidos lugares? Se somos incapazes de acreditar em candidatos a super-homens,
como o autor destas linhas, há que se abrir mão de explorar tais saídas.135 Afora isso, porém, a
única saída razoável seria aquela em que todas as partes adversárias, pleiteantes do poder
político, se dispusessem a pactuar e observar um acordo básico sobre as regras desse pleito,
aptas a conformar uma república, senão saudável, pelo menos ordenada. (No caso brasileiro,
uma ordenação cujos princípios já estão assinalados em nossa Carta Magna.) Por mais razoável
que fosse, seria também uma saída factível, realista? Ciente dos enormes empecilhos, este
articulista, francamente, não saberia responder a essa pergunta sem refletir mais. Por enquanto,
só se sente seguro para reiterar a parte negativa que, em primeiro lugar, deu ensejo a ela: se
esta avaliação da experiência petista faz sentido, é autodestrutivo o caminho de infligir um
suposto mal menor a fim de produzir o remédio para um mal maior, isto é, de predar o
patrimônio da república a fim de que uma república mais saudável – “socialmente mais justa”,
ou o que for – advenha em seguida. Mas não é uma lição de cunho puramente moral o que se
pretende aqui, e sim parte de um balanço mais amplo que leve em conta e, ao mesmo tempo,
defina os limites políticos de um projeto transformador, progressista, como aquele que inspirou
o PT.
Lançados os dados, resta ao partido e a seus apoiadores preparar-se tanto para o melhor
quanto para o pior da crise política em curso. Provavelmente, se as coisas continuarem como
estão, mais para o pior do que para o melhor e, todavia, sem violar as fronteiras democráticas:
rejeitando o apelo ao confronto desesperado e com o senso da preservação das instituições da
república. E, se quiser reconquistar a confiança de seus cidadãos, lutar com as armas de um
discurso mais nítido, vale dizer, mais autêntico e verdadeiro. Se afinal é a questão da corrupção
que de fato minou essa confiança, cabe preparar-se para discutir abertamente os passos errados
que, dados pelos dirigentes ou permitidos a outrem, teriam levado ao descalabro e descontrole
atuais. O que implica renunciar à tergiversação que obriga a dizer, com um certo desdém à
inteligência comum, que as denúncias que se multiplicam são pura e simples conspiração dos
adversários, ou escorar-se na desculpa, por verdadeira que seja, todavia patética, de que “todo
mundo faz ou já fez, mas apenas nós estamos indo para o banco dos réus”.
135

E não seria preciso que essa liderança extraordinária fosse um único homem ou uma mulher.
Poderia ser um grupo de homens e mulheres. Mas não foi assim mesmo que o PT se projetou
junto à opinião pública, ao lançar o lema da “ética na política”? E não é assim que personalidades
do Poder Judiciário se projetam agora?
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Tais subterfúgios só ajudam a prolongar a agonia, sem nenhum ganho no sentido de
recuperar a credibilidade de quem interessa. Para esse intento, só a franqueza e a disposição
para a autocrítica pública resolverão.136 Como gesto de grande valor simbólico, melhor seria que
o governo e o PT o fizessem com um pedido de desculpas ao povo brasileiro, em alto e bom som
e, aí sim, mais leve, aguentar o tranco. Se for preciso recomeçar, que assim seja; o que é muito
distinto de “voltar às origens”, porque isso significaria fazer tudo outra vez sem levar em conta
o que se aprendeu no meio do caminho.137 Voltar às origens é a rigor impossível, mas alimenta
a nostalgia e, por isso mesmo, não renova. Recomeçar se for o caso, mas para algo diferente.
São Paulo, junho/julho de 2015

136

É preocupante, nesse sentido, ver que um dos mais lúcidos intelectuais da velha guarda
petista, Paul Singer, não diga uma palavra sobre o assunto na entrevista que concedeu à Folha
de S. Paulo (10.06.2015) pouco antes da realização do V Congresso do PT. Há nela várias
observações interessantes sobre os rumos da economia mas, politicamente, predomina a
denúncia de um cerco, cujo sucesso até aqui se deveria exclusivamente aos poderosos
interesses contrariados pelo governo. Contudo, não há nenhum reexame autocrítico do que se
fez; apenas a crítica prospectiva, pelo fato de o governo estar agora cedendo a esses mesmos
interesses. Igualmente preocupante é a confiança, sem maiores reparos, nas pretensões
democráticas do regime venezuelano (“O governo reage mal. Mas há democracia...”), também
sob um cerco que similarmente remete, diz ele, à intransigência das classes dominantes.
137
Sobre esse ponto, ver a excelente análise de Celso Barros dos resultados desse mesmo V
Congresso do PT, publicada na Folha de S. Paulo (“Dona Flor e seus dois maridos”. FSP,
Ilustríssima, 21.06.2015, pp.4-5).
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O Estado Islâmico: um dilema que não cabe em simplificações
Resenha do Livro A Fênix islamista – O Estado islâmico e a reconfiguração do Oriente
Médio, de Loretta Napoleoni. Tradução de Milton Chaves de Almeida. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2015, 154 p.
Fábio Metzger138
Em um texto em estilo jornalístico arrojado, e com algumas teses corajosas e
outras exageradas, a autora Loretta Napoleoni, especialista em terrorismo e lavagem
internacional de dinheiro, busca compreender o significado da gênese, crescimento e
consolidação do ISIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria) em seu livro A Fênix
Islamista (2015). Um dos aspectos para o qual ela mais chama a atenção ao longo do texto
é a forma pouco cuidadosa com que as principais potências ocidentais, especialmente os
EUA, tiveram com o crescimento do salafismo,139 e em especial, do jihadismo140 dentro
do tecido social do Mundo Árabe sunita, principalmente no Iraque e na Síria, países que
a partir da queda de Saddam Hussein em 2003 passaram a ser comandados por
governantes xiitas (caso iraquiano), ou do ramo do xiismo alauíta (caso sírio). Na
sequência lógica, o Irã passou a exercer crescente influência na região. Enquanto a
maioria sunita na Síria e a minoria no Iraque estavam sendo crescentemente alienadas dos
círculos de poderes centrais. Ao mesmo tempo em que buscava uma ligação (não
existente) entre Saddam Hussein e a Al-Qaeda, o governo dos EUA combatia o principal
líder da Al-Qaeda na região, o jordaniano de origem beduína Abu Musab Al-Zarqawi,
que assumia lealdade à rede terrorista internacional comandada por Osama Bin Laden.
Durante esse combate, o que não conseguiam compreender eram as ideias de Al-Zarqawi,
não em relação ao Iraque, mas sim por conta do islamismo radical sunita, e da forma
como ele deveria assumir as suas posições (p. 32-38). Para os EUA, as prioridades eram
outras. De um lado, havia a preocupação em combater as milícias xiitas de Muqtada AlSadr. Por outro, mediar um governo de maioria nacional, onde os xiitas seriam
naturalmente majoritários. E onde o Irã, país com relações extremamente hostis com
Washington, aproveitava para aumentar a sua influência. Em outra frente, organizar a
minoria nacional curda, que almejava autonomia, sem que ultrapassasse os interesses do
governo da Turquia, contrário à formação de um Curdistão independente. E esvaziar todo
o poder do antigo partido Baath, de Saddam Hussein. Nesse sentido, Al-Zarqawi
aproveitou para estabelecer a sua frente e buscar legitimidade perante os sunitas
iraquianos, deslocados e marginalizados sem Saddam Hussein. E substituir o antigo
138

Doutor em Ciência Política e Mestre em História Social pela FFLCH/USP. E-Mail
fabiometzger@terra.com.br
139
Movimento islâmico conservador de matriz sunita, pacífico na ação, mas radical no discurso,
que deu origem a uma série de correntes de ação política: a Irmandade Muçulmana no Egito e
outros países árabes, a Jamaat-e-Islami no Paquistão, e outras organizações espalhadas ao longo
do Mundo Muçulmano.
140
O jihadismo é a radicalização do movimento salafista, não apenas no discurso, como também
na ação política.
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discurso nacionalista árabe pelo do islamismo radical, e a unidade do jihad contra o
Ocidente, com o seu grupo Al Tawhid al-Jihad (“Monoteísmo e Jihad”). Seu objetivo era
colocar a ideia do pequeno jihad (a guerra santa)141 contra os inimigos do Islã, na prática
real. Suas ideias de recolocar a prática de um islã idealizado em sua fundação no século
VII ainda não estavam bem delimitadas (idem). Mesmo dentro dos principais membros
da Al-Qaeda, não havia uma ideia exata do que seria um Estado Islâmico, apesar de
vagamente falarem do retorno ao antigo Califado, liderança político-religiosa unificada
do Islã que perdurou por séculos, abolida, em 1924, pelo presidente da República da
Turquia Mustafá Kemal Ataturk.
Morto nos confrontos contra as forças ocidentais, Al-Zarqawi deixou, no entanto,
a força de suas ideias perante uma comunidade que representa cerca de 20% do total da
população iraquiana. Havia um vácuo de lideranças e um novo líder apareceu, dessa vez,
de maneira mais discreta: Abu Bakr Al-Baghdadi. Pouco se atentou na atuação e no perfil
dele durante a ocupação ocidental no Iraque. Suas atitudes não davam a entender que se
tratava de um perigoso terrorista, muito mais sofisticado que os demais combatidos. Por
outro lado, suas formulações pareciam ser mais decididas (p. 38-43). E a ideia de Califado
estava mais clara para ele. Assim, a ideia de fazer ultrapassar o princípio de Al Tawhid
al-Jihad para o Califado em si mesmo foi simples e objetiva. Foi buscando as
contradições que os confrontos entre xiitas e sunitas levavam, e conquistando
simpatizantes, dento da Arábia Saudita, Catar e outros países; foi obtendo financiamento
para fazer crescer o grupo, conquistar posições estratégicas, cercar Bagdá, e estabelecer
autonomia de fato, a ponto de romper com as lideranças da Al-Qaeda e criar a sua própria
concepção de política no Islã. Não mais a de redes extraestatais, que buscam
simpatizantes, mas sim a da construção de um Estado de fato. E com ele, os modos de
atração para sunitas de todo o mundo que não se sentissem integrados em seus países
comandados por tiranos “hereges”, oprimidos por governos estrangeiros ou por outras
correntes muçulmanas.
A Primavera Árabe, a partir do final de 2010, que parecia configurar uma grande
oportunidade de libertação de regimes autoritários, entre eles, o dos sírios em relação ao
regime da família Assad, na verdade, em sua maioria, configurou-se como um grande
avanço de forças de retrocesso. De um lado, as ditaduras. De outro, uma miríade de forças,
algumas democráticas, outras fundamentalistas. No caso sírio, uma base social que
garantia o poder de Bashar Al-Assad: as minorias alauítas (seita à qual ele pertence),
cristãs e druzas. De outro, as maiorias fundamentalistas. Foi nesse momento que AlBaghdadi capitalizou a sua força e, liderando os islamistas mais radicais dos dois lados,
se autoproclamou Califa, rompendo com a Frente Al-Nusra, grupo da Al-Qaeda ligado à
Síria. O interesse dos países ocidentais em derrubar Assad, um político bastante
incômodo, próximo ao Irã e ao Hezbollah no Líbano fez com que os países árabes
produtores de petróleo e a Turquia apoiassem os rebeldes. E, dentre estes, destacavam-se
mais os jihadistas. É nesse sentido que a liderança de Al-Baghdadi conseguiu concentrar
em torno de si uma grande máquina de arrecadação de fundos, ao ponto de, em
141

O grande jihad, sendo de natureza pacífica, a exortação à palavra de Deus, interno ao fiel;
enquanto o pequeno jihad é feito dentro das regras do confronto contra um inimigo opressor e
invasor.
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determinado momento, não mais precisar de seus apoiadores originais, expandindo as
fronteiras de seu potentado, antes restrito ao Iraque, agora, ultrapassando a Síria. Aquilo
que autora denomina de “Estado-fantasma” (p. 45-46), que ela justifica como sendo um
país que pode não existir no papel, mas que, de fato, opera como arrecadador de fundos,
autossuficiente e mantenedor de uma máquina própria. Aqui ela começa a fazer algumas
comparações um tanto arriscadas. E faz um paralelismo com a OLP, nos tempos da I
Intifada (1987-1993), quando Israel, mesmo ocupando os territórios da Cisjordânia e de
Gaza e endurecendo, não conseguia derrotar um inimigo tão bem estruturado e
capilarizado, com doações de países amigos e organizações pró-URSS, em plena Guerra
Fria. Ela mesma contextualiza essa comparação dizendo que o momento atual do ISIS
tem mais a ver com um confronto de sunitas e xiitas. No entanto, aqui existe outro
aspecto: o confronto é triangular. Vai além do embate sectário: envolve xiitas, sunitas, e
tem um fiel da balança profundamente hesitante, o Ocidente e seus aliados, pouco hábeis
em reconhecer as nuances desses embates, onde há grupos e subgrupos que mudam
constantemente de lado. No caso Israel versus OLP havia um objeto bastante definido: o
ocupante e seus aliados, e o ocupado e seus apoiadores. Sendo que o ocupado sempre
contou com o reconhecimento internacional para a formação de seu Estado. Para que se
possa, no futuro, haver o reconhecimento internacional do Estado Islâmico, hipótese
levantada por Napoleoni, seria necessário que o Califa tivesse em seu território o mesmo
poder que a Rainha da Inglaterra possui em seus domínios formais. Suponhamos que, se
o problema é a restauração da posição político-religiosa máxima do Islã, seria mais fácil
a instauração de um Califado na província saudita do Hejaz, dando a esta o status de um
Estado Islâmico legalizado e reconhecido, ostentando o título de Califa a um importante
membro da família hashemita, essa descendente direta do profeta Maomé – ascendência
essa que Al-Baghdadi também reivindica. De qualquer maneira, não deixa de ser
importante a preocupação de Napoleoni com relação à capacidade do ISIS estabelecerse. Talvez a crença de que colocá-lo “na lei internacional”, para contê-lo seja um desejo
pessoal dela para que a ordem regional seja estabelecida. Seria preciso, no entanto,
combinar com eles...
O rompimento da fronteira entre Iraque e Síria, mais do que um ato formal, foi
uma mensagem clara: o fim, na prática, do cumprimento dos acordos Sykes-Picot, do
final da I Guerra Mundial, em que se estabeleceram, por parte das potências vencedoras
(Grã Bretanha e França), a criação de nações artificiais com o que restou dos espólios do
antigo Império Otomano. Dali surgiram a Síria, o Líbano, o Iraque, a Jordânia, e o
Mandato da Palestina, de onde surgiu também o Estado de Israel, mais tarde. A mensagem
de Al-Baghdadi é clara, segundo Napoleoni: formar um centro para todos os sunitas que
não se sintam representados em outras terras. Mais uma vez, como ela mesma reconhece,
faz uma comparação de duas dimensões diferentes para casos bem distintos. Ela compara
o recrutamento e êxodo dos sunitas ao Estado Islâmico ao processo de migração dos
primeiros sionistas que colonizaram a Palestina no início do século XX e que articularam
a gênese do atual Estado de Israel, com a mensagem de que todo judeu que não se sentisse
integrado e representado em sua terra original poderia vir para a Sion histórica,
reencontrar-se com o seu Lar Nacional. Obviamente, há que se fazer ressalvas, que ela
mesma faz apesar de não aprofundá-las (p. 19; 59). Enquanto os membros do Estado
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Islâmico defendem um Estado teocrático em todos seus aspectos, na linha do salafismo
para os muçulmanos sunitas, os sionistas estavam divididos em diversas correntes, sendo
a principal da época apoiada no sonho da construção de uma nação socialista e
democrática para os judeus (o sionismo socialista).142 A respeito disso, muitos podem
questionar sobre a criação de Israel desde 1948, e as consequências que esse fato teve
para o povo árabe palestino. E podem falar sobre as tensões que ocorreram no processo
de colonização e a decisão da partilha de 1947, pela ONU, até aquela presente data. No
entanto, mesmo naquele fato histórico, as principais lideranças buscavam legitimidade
externa em primeiro lugar, e não agiram até a criação do Estado de forma a desafiar o
Direito Internacional, tendo ao seu favor o histórico de massacres que o povo judeu
sofrera até pouquíssimos anos antes.143 Já no caso do Estado Islâmico, como a própria
autora admitiu, a preocupação não é com a legitimidade externa, mas, sim, em primeiro
lugar, com a interna.
Nesse sentido, ela coloca uma questão muito pertinente: apresenta Al-Baghdadi e
seus parceiros como sendo muito mais pragmáticos e sofisticados do que a Al-Qaeda ou
o Taleban no Afeganistão. Enquanto os rebeldes sírios preocupavam-se em derrubar
Assad, Al-Baghdadi limitou-se a demarcar território com as porções territoriais de xiitas
a oeste na Síria e a leste no Iraque.144 Sua preocupação central era, ao contrário do
Taleban, que negava as benesses da Modernidade, utilizá-las a serviço do Califado.
Especialmente as redes sociais e a forma como elas poderiam ser manuseadas a fim de
gerar a legitimidade dentro das leis religiosas islâmicas – incluindo, é claro, a discussão
sobre a legitimidade do Califado. E, nesse ponto, a autora chama a atenção de como os
países ocidentais estão subestimando a inteligência das lideranças do ISIS. Elas se
142

Há que se destacar que a grande maioria dos movimentos salafistas entram em choque com os
ideais da democracia, enquanto tal fato não é um traço característico do movimento sionista. Isso,
apesar das políticas dos atuais governantes que comandam o Estado de Israel representar uma
grande contradição na defesa dos valores democráticos e pluralistas das linhas mais progressistas,
hoje afastadas e minoritárias.
143
O Holocausto ocorrido na Europa (1942-1945), que dizimou cerca de 6.000.000 de judeus de
um total de uma população estimada em 16.000.000 a 18.000.000 de habitantes. É possível
questionar se os palestinos deveriam pagar pelos alemães. No entanto, o direito de os judeus
optarem pela autodeterminação por meio de um Estado soberano e independente parece
incontestável, apesar das controvérsias que são geradas até os dias de hoje. E certamente, a essa
altura, não seria nem um pouco realista ou responsável o ato de anular juridicamente o Estado de
Israel, que bem ou mal, exerce a função da materialização desse direito, a despeito das injustiças
cometidas ao povo árabe-palestino (que também possui o mesmo direito de se autodeterminar
pela via de um Estado soberano).
144
E quem sabe essa seja realmente a única semelhança com o sionismo. Mesmo assim, com as
vertentes dos sionismos político (defensor de dois Estados na região) e revisionista (defensor de
um Estado judeu a oeste do rio Jordão, enquanto a leste, na Jordânia, seria construída uma pátria
para os palestinos). Há que se perguntar se os palestinos já concordaram que a Jordânia seria sua
“verdadeira pátria”, já que, em sua maioria, mesmo não gostando, tiveram que se contentar com
o estabelecimento das condições para a delimitação dos dois Estados, Israel e Palestina, lado a
lado, a oeste do Jordão. O sionismo socialista e o espiritual, apesar de defenderem o direito ao
Estado, não o priorizavam como meio de imposição. Acabaram sugados dentro da radicalização
do processo histórico, onde o embate entre israelenses e palestinos radicalizou-se cada vez mais.
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mobilizam no assistencialismo social de dois países devastados por guerras civis. Atraem
jovens muçulmanos (muitos recém-convertidos) por redes sociais, recrutando-os aos
milhares (p. 60-63). E fazem uso dessas redes para divulgar, com requintes de crueldade,
execuções de combatentes capturados, a fim de gerar terror e temor a quem os vê de fora.
Ao invés de um ataque como do 11/09/2001, onde morreram cerca de 3 mil pessoas, por
que não repercutir a morte de apenas um cidadão de determinado país, direcionando,
através de hashtags, tweets e posts, a mensagem que desejam passar?
A outra analogia histórica que Napoleoni faz, com a imagem de uma Fênix que
ressurge ciclicamente, com o fim de uma entidade política anterior, também carece de
cuidados. Quando ela fala do ressurgimento do Califado entre a Síria e o Iraque, tal como
a continuação espiritual dos Antigos Califados, a autora nos remete à fundação de Roma,
como sendo o prosseguimento da velha Tróia, destruída, mas preservada em outro local
por seus descendentes (p. 65-68).145 Ora, como associar a história Greco-romana, baseada
em sociedades politeístas tão diversas entre si (e a Tróia do Mundo Helênico guardava
poucas semelhanças com o Mundo Latino ao qual Roma pertencia) ao contexto islâmico
monoteísta, onde a língua e a cultura árabe são uma constante (apesar das diversas
variações regionais, e do comando, nos últimos séculos, do Califado pelos turcos)? Seria
necessário um fôlego argumentativo não demonstrado por Napoleoni ao longo do livro.
Ela apenas fez a transposição no tempo e no espaço de duas Fênix distintas, que operam
de maneira diferente, com objetivos diversos. Remo e Rômulo (fundadores de Roma) e
seus descendentes, desejavam, sim, gerar temor aos que lhes eram estranhos, e fascínio
aos que a eles queriam aderir. E isso poderia servir como um método eficaz para a rápida
conquista dos romanos. Mas essa é só uma ligeira semelhança que teriam com AlBaghdadi. Os tempos e meios de comunicação eram outros e a descentralização do poder
romano era tal que a formação de uma classe adicional foi possível com a criação do
Senado. Afinal, onde está o Senado, na criação do novo Estado Islâmico?
Nesse ponto, cabe uma indagação: entre a legitimação de um Califado altamente
contestável (e que pode ser legitimado por outras vias em outros centros mais importantes
do Islã), e a formação de um Estado para a população sunita local, não seria mais viável,
ao invés do reconhecimento do ISIS, o seu isolamento, a oferta para as populações sunitas
da região de uma nova república entre a Síria e o Iraque, hoje fragmentados? Esse é um
problema que os próprios habitantes da região necessitam responder, e talvez Loretta
Napoleoni não tenha para si a solução, apesar de bem informada e bastante articulada.
Talvez Síria, Arábia Saudita, Turquia e Jordânia, entre outros, venham a se interessar a
ter um Estado tampão na região (mais um, diga-se), a fim de confortar os sunitas locais.
E quanto ao Califado: se os próprios clérigos muçulmanos ligados ao poder oficial
sentirem necessidade de criar uma jurisprudência na sharia que o leve à sua restauração,
nada, ainda mais agora, impedirá que isso seja feito. E, provavelmente, não em Al-Raqqa,
a atual capital do ISIS.

145

De onde teriam escapado o rei Enéas e seu filho Ascânio, a fim de, em Roma, reeditar-se em
novas glórias, a fim de suplantar a derrota histórica e definitiva dentro do Mundo Helênico...
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O ciclo do totalitarismo e os impasses da esquerda mundial (II - fim)146
Ruy Fausto

Nota: A primeira parte desse texto foi publicada no número 7, da Revista Fevereiro. O
conjunto do artigo foi redigido por volta de maio de 2014. Revi e modifiquei algumas passagens,
além de acrescentar algumas notas (maio/ julho de 2015)

6. Reconstrução da teoria: a) A experiência do ciclo do totalitarismo. História cíclica e
história pendular. Progresso. Sobre as Teses de Benjamin; b) O projeto de uma nova teoria
da história e os textos do “melhor Marx”.

a) Esse itinerário histórico do totalitarismo é, sob muitos aspectos, surpreendente. E ele
exige uma verdadeira reconstrução do discurso político das esquerdas. Talvez a primeira coisa a
considerar seja o próprio fato de que, em lugar de um governo protosocialista, teve-se uma
ditadura burocrática que floresceu sob a forma de um regime totalitário e genocida. Qual a
necessidade histórica dessa sequência? A meu ver, não basta dizer que, por certas razões, a
revolução (qualquer que fosse a sua forma, pacifica eventualmente) não veio. Esse tipo de
formulação já supõe coisas demais. Insinua que a revolução deveria vir. Deveria vir, onde? Nos
países mais avançados? Já indiquei que esse tipo de consideração não é satisfatório. Supõe-se
sempre que, historicamente, a revolução estava na ordem do dia, em algum lugar pelo menos.
Como necessidade, rezava o discurso mais ortodoxo. Como possibilidade, diz o que chamei de
“melhor marxismo”. Sim, como possibilidade, mas na realidade mais como possibilidade abstrata
do que como possibilidade concreta. A experiência do ciclo do totalitarismo deveria nos
convencer de que o “destino normal” – sem falar de um destino fatal – das sociedades

146

Cicero Araujo leu e comentou criticamente uma versão anterior deste texto. Seria pouco dizer
que agradeço “sem responsabilidade”. Claro que, sempre “sem responsabilidade”, é necessário
precisar que a sua intervenção permitiu não só melhorar muitas coisas, mas bem mais do que
isso. Ele relançou uma discussão sobre a adequação possível do discurso sobre a conjunto da
história tal como se encontra principalmente nos Grundrisse de Marx, e a história
contemporânea. Transcrevi parte dos seus argumentos, mas só pude começar a discuti-los, o
desenvolvimento deles levaria muito longe. Porém, o ganho foi evidente. Aceitei, além disso,
várias outras das suas sugestões.
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contemporâneas, mesmo para o caso dos países mais desenvolvidos, não é a revolução (qualquer
que seja a sua modalidade, pacifica ou não), mas a continuidade – sob uma forma ou outra – da
dominação e da exploração. Digamos que a experiência do século XX revela uma profunda
inércia da história, isto é, daquilo que Marx chamava de pré-história da humanidade (mas essa
conceituação, veremos, é muito problemática). A revolução – entendendo esse termo em sentido
bem amplo – é, na realidade, uma ruptura bem maior do que supunha a teoria hegemônica no
interior da esquerda. Em que sentido? No de que as forças de conservação são muito fortes, e
mais, de que a tendência histórica é antes para a emergência de novas (ou não muito novas)
formas de exploração e de opressão, do que para a emergência de um regime pelo menos
protoemancipador. A tal ponto, que não se pode mais partir da ideia do “deveria vir e não veio”,
ou fracassou, como se o caminho que desemboca na revolução fosse o “normal” (por muito que
se admitissem dificuldades e obstáculos); isto é, não se deve partir da hipótese da revolução que
“deve vir” (apesar de tudo essa hipótese, de forma implícita ou explicita, ficava subjacente), mas
da ideia de uma história cíclica, no sentido de que o caminho “normal” (aproximadamente, o
mais provável) é o de uma história que vai revelando sucessivas formas de opressão/dominação.
É como se, finalmente, os teóricos do ciclo (Políbio, Vico, Michels, talvez Pareto), qualquer que
fosse a versão da história cíclica pela qual tivessem optado – enquanto teóricos em sentido estrito,
isto é, sem que se aceite o seu projeto político, e a sua atitude e juízo diante da realidade da inércia
e do ciclo – tivessem tido bastante razão, em contraposição aos teóricos do progresso.147 A
revolução – entendida como uma verdadeira revolução, duradoura e emancipadora –, e não como
um golpe de Estado que se apresenta como revolução, ou como um momento efêmero de
emancipação que logo se esvai e passa no seu contrário, seria, na realidade, uma ruptura mais
profunda do que a se pensa até aqui, digamos, uma ruptura da lei histórica, que é uma lei cíclica.
Dir-se-á que enveredo aí por uma crítica do progresso; e que esta crítica não é tão nova, e vem
mesmo ganhando terreno, nos últimos anos, em muitos meios da esquerda. Sim, mas atenção. A
crítica corrente do progresso, a de esquerda inclusive, concentra-se em geral nos problemas
ecológicos, os quais são muito importantes, essenciais mesmo, mas não são todo o problema; por
isso, ela fica, na maioria dos casos, aquém da crítica propriamente política do progresso. Temos,
por exemplo, certos discursos ecossocialistas, para utilizar uma terminologia que serve de
bandeira a alguns, em que se combina marxismo e ecologia, às vezes até leninismo ou trotskismo
e ecologia... Ora, não há crítica do progresso, se não atacarmos as raízes dessas ideologias, no
fundo hiper-“progressistas”, que são o leninismo ou o trotskismo. E, quanto ao marxismo, sem
jogar fora toda a sua herança, pois há nele uma vertente válida, mas insuficiente (acho eu) para
147

Sobra a ideia de história cíclica, ver Cicero Romão Resende de Araujo, A forma da Republica:
da Constituição mista ao Estado, São Paulo, Martins Fontes, 2014, cap. 3, p. 187 a 201.
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que seja legítimo se declarar marxista atualmente, é evidente que é preciso pelo menos repensálo criticamente a fundo. A meu ver, deveríamos partir de uma história que “em si e para si” – para
falar hegelianês – é a história de ciclos de poderes dominantes que se sucedem na história. Uma
revolução, como verdadeira virada emancipatória – o que, no estágio atual, não passa de um
possível abstrato – viria quebrar essa “lei” dos ciclos (isso é um pouco diferente do que diz a
tradição; significa que, a rigor, a revolução não está inscrita na história). Na mesma ordem de
considerações, refletindo ainda sobre o ciclo do totalitarismo, seria preciso dar uma latitude muito
maior à ideia de regressão histórica. Regressão em sentido ético-político e não técnico ou
científico (conforme o caso, poderia ser não simplesmente técnico-científico). Isto é, pensar
seriamente na ideia aparentemente abstrusa de uma história que vai para trás. Bem entendido,
encontra-se, nos clássicos da esquerda, a ideia de regressões históricas; porém, não havia lugar,
pelo menos no quadro da modernidade contemporânea, para regressões da ordem daquelas a que
assistimos. Sequências como a do “grande salto para frente” maoísta, ou do calvário dos
camponesa sob Stálin, nos anos 1930, na realidade toda a trajetória do stalinismo e de suas
ramificações (e, a fortiori, do nazismo), constituem verdadeiros movimentos regressivos da
história. (Sem dúvida, em sua fase final principalmente, podem-se reconhecer nos totalitarismos
“igualitaristas”, no meio de muita regressão, certos elementos de progresso extracientífico,
elementos em geral efêmeros; mas não muito mais do que isso). Eis aqui um tema ainda a meditar
seriamente: como foi possível que movimentos – e, depois, processos históricos de aparência
eminentemente revolucionária, tidos, por isso mesmo, pela opinião de esquerda esmagadoramente
dominante, como indiscutivelmente emancipatórios – tenham provocado a aniquilação de mais
ou menos 50 milhões de pessoas, para afinal desembocar em sociedades autoritárias, de
capitalismo “selvagem” ou “mafioso” (ou, talvez, os dois?). E a meditar, especialmente, sobre o
“detalhe” curioso de que, durante anos, muito pouca gente, na esquerda, se deu conta disso. De
fato, uma parte, talvez o melhor da intelectualidade ocidental, em pleno processo, por exemplo,
daquele grande massacre que foi “o grande salto para a frente” saudava as vitórias da revolução
chinesa e se comprazia no culto do grande Mao (como cultivara, alguns anos antes, o mito do
grande Stálin, “pai dos povos” e melhor encarnação humana do projeto socialista...). Alguma
coisa ainda nos escapa nisso tudo. Não o digo em benefício da política do pior, ou do pessimismo
niilista. Só afirmo a necessidade de tentar pensar, ainda uma vez, com coragem e rigor, o sentido
da sequência totalitária. A propósito do progresso, seria preciso completar, acrescentando que a
social democracia, à sua maneira, também pagou um preço pelo culto do progresso (embora seja
verdade que Bernstein tenha falado em “regressão” a respeito do “comunismo” russo). Nesse
caso, o progresso é concebido de um modo simetricamente oposto ao do totalitarismo
“igualitarista”. Progresso sem rupturas, história como processo ascendente contínuo. Porém, não
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só a social-democracia mas também o “comunismo” é “progressista”. Ambos o são. E é uma
insuficiência maior das famosas teses Sobre o conceito de História, de Walter Benjamin, que elas
deem um peso excepcional à crítica do progressismo socialdemocrata (ver tese 11, tese 12 e tese
13), enquanto a crítica do “comunismo”, pode-se dizer, fica qualitativa e quantitativamente a meio
caminho. A respeito do “comunismo”, há principalmente (ver tese 10) uma alusão crítica a um
episódio sem dúvida funesto e escandaloso, da sua história, mas não suficientemente
representativo da sua essência, o pacto germano-soviético, mais algumas referências que
poderiam servir aos dois casos, como quando se fala da “adaptação servil a um aparelho
incontrolável” (tese 13). O fenômeno do totalitarismo “igualitarista” (com os seus antecedentes
leninistas) não é tema das teses de Benjamin (que, entretanto, escrevia em 1940, e antes de frente
anti-hitleriana). Por isso, elas puderam alimentar e alimentam ainda um gauchismo que chega à
crítica ecologista do progresso, mas permanece “progressista”, malgré lui, no plano político, o
que, de um modo particular sem dúvida, poder-se-ia dizer também, por paradoxal que isso possa
parecer, e apesar da sua crítica ao progressismo socialdemocrata, do próprio Benjamin.148
Um desdobramento da ideia de uma história cíclica é a de uma história pendular. O
leninismo e, depois, o stalinismo e o maoísmo, aparecem, sob certo aspecto, como projetos de
inversão brutal do capitalismo (do capitalismo democrático, em particular). Assim, se neste temse um contrato que garante certo número de liberdade sociais e políticas, mas não se garante a

148

Evidentemente, o tema merece um desenvolvimento muito maior, que virá em outro lugar.
Não se trata de subestimar os méritos de Benjamin, nem a grandeza das teses Sobre o conceito
de história. Mas estou convencido de que, apesar de tudo, não enquanto clássico, mas enquanto
clássico para o nosso tempo o que muitos querem que elas representem,[aqui, certo, tem
virgula, na composição falta aqui um espaço] as Teses não servem. No momento em que
Benjamin as escreve , ele está rompendo, ou, antes, já rompeu, com o poder stalinista (depois
de um momento de perplexidade – Benjamin diz “ter perdido o seu latim“, com os processos de
Moscou – e com muito esforço, maior do que o que fizeram Adorno e Horkheimer). Mas isso
não significa nem que ele tenha chegado a uma análise suficientemente profunda da natureza
da URSS, nem – até onde sei e li nos textos – que ele tenha acertado contas com o leninismo.
Ora, a crítica do leninismo é essencial a uma crítica do progresso, o leninismo representa bem,
senão “por excelência“, o progressismo no plano político (entendido o progressismo, como se
deve, em sentido bem mais amplo do que o de Benjamin). Como as Teses ficam aquém desse
acerto, a crítica do progresso que elas oferecem é enganosa. A ideia de que nada é mais
corruptor do que a crença de que nadamos “no sentido da corrente“ (tese 11) é preciosa, mas
desde que se a reformule em termos não benjaminianos. Não é apenas a socialdemocracia que
pensou seguir a corrente, para ela, uma corrente contínua. Há também um outro otimismo
cósmico, e esse se acomoda com a descontinuidade, e mesmo se alimenta dela. Nesse sentido,
Sobre o conceito de história fica aquém da dialética: critica só o entendimento continuísta, não
o seu oposto, que lhe é, na realidade, inseparável. Razão pela qual as Teses puderam se
transformar na menina dos olhos de todos os neoleninismos e neotrotskismos (semi) aggiornati
por uma vertente ecológica.
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ninguém o direito de não morrer de fome, naqueles, pelo menos em tese, e fora os períodos de
terror (que, entretanto, foram quase a regra...), garantir-se-ia a sobrevivência e a satisfação das
necessidades elementares, mas em troca de uma alienação de todas as liberdades. Aliás, não é por
acaso que os Castro e companhia apelem tanto para o tema das crianças que têm fome. Há, de
fato, milhões de crianças no mundo que têm fome, mas não é por amor às crianças que eles voltam
tanto ao tema. É porque o seu ideal político – e isso no melhor dos casos – é o de instaurar um
poder que estabeleça uma relação paternalista entre o tirano e os seus súditos. Estes últimos terão
o suficiente em termos de comida, bebida e algumas outras necessidades básicas (isto, em tese;
na realidade, já se foi a época em que essas vantagens eram sagradas), mas, como as crianças, não
terão direitos políticos. Crianças não votam nem fundam partidos Os totalitarismos exprimem
uma historicidade pendular. Tudo se passa, como se tivéssemos lá uma simples – mas, por isso
mesmo, brutal – inversão do que se tem nos capitalismos. Assim, o regime maoísta praticou
sistematicamente a discriminação contra os de “má origem”. Desde os primeiros anos de poder,
distribuíram-se formulários a preencher obrigatoriamente, através dos quais, cada um informa
qual é o seu meio de origem, o que permite classificar os de boa cepa (filhos de camponeses
pobres, por exemplo), os de média (intelectuais, por exemplo), e os de má (filhos de camponeses
ricos, por exemplo, e, por “rico”, entendeu-se muita gente que, de rico, propriamente, tinha muito
pouco). Essas diferenças acompanharão cada pessoa durante toda a sua vida e decidirão o seu
destino. Por exemplo, se ela pode ou não pode ter acesso à Universidade. Há aí uma espécie de
inversão radical da antiga situação, mas que é ao mesmo tempo algo como uma volta a um “ancien
régime” pré-capitalista, em termos muito imprecisos a um “feudalismo” (o termo não é rigoroso,
mas tem a sua verdade, e foi muito utilizado pelos opositores ao regime). Que esse tipo de política
e de atitude tenha algo a ver com o projeto e os ideais do socialismo está longe de ser evidente.
De resto, o jovem Marx já condenara o “comunismo grosseiro” que queria apenas generalizar a
propriedade privada. Contra a história pendular, que é uma expressão possível de uma história
cíclica, é preciso pensar uma história futura que acumule conquistas. Em que se empunhe a
bandeira da igualdade, sem negar a liberdade. Porém isso também não significa aceitar a ideia
bernsteiniana de um simples contínuo entre as duas “revoluções”. A liberdade tem de ser
reconstruída e a passagem à igualdade é, de qualquer modo, uma ruptura. A igualdade não liquida,
entretanto, a liberdade, mas a clarifica e desenvolve.
Se, portanto, é preciso reconsiderar as ideias de história cíclica e de regressão histórica, é
necessário, igualmente, entre outras coisas, repensar a questão das relações entre capitalismo e
democracia, ou, mais precisamente, entre capitalismo, democracia e autoritarismo. Na teoria
hegemônica da esquerda, o capitalismo “vai junto” com a democracia, com o que esta aparece
como uma forma política que corresponde ao primeiro. Já insisti, em outros lugares, e por isso
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não me estenderei muito aqui, sobre a necessidade de considerar separadamente o capitalismo e
a democracia, e também o “autoritarismo”. Não se viu, ou não se viu suficientemente, a tensão
virtual ou real, que existe entre o impulso igualitário da democracia e o impulso anti-igualitário
do capitalismo. Pensou-se, apenas, como o primeiro pode mascarar o último e, assim, funcionar
como instrumento dele. Mas não há só isso. Existe uma relação tensa entre capitalismo e
democracia, e uma afinidade secreta entre capitalismo e autoritarismo.149 Isto é verdade, ainda
que a noção de “democracia” seja, por outro lado, instrumentalizada para servir ao capitalismo e
ao imperialismo, e mesmo se a democracia no ocidente é laminada pelo peso do capital, e tenda
a transformar regimes democráticos (democrático-capitalistas) em regimes oligárquicos. A ideia
de democracia, ideia teórica e prática, é essencial à crítica do totalitarismo. E, mais ainda, ela é
fundamental à análise da crise dos sistemas totalitários e, com isso, da crise presente. Se não
separarmos capitalismo e democracia, a história das lutas dos anos 1990 na Rússia, por exemplo,
é inteiramente incompreensível. Como afirmaram certos comentadores, elas não se travaram entre
capitalistas e anticapitalistas, mas, muito mais precisamente, entre democratas e inimigos da
democracia. Porém, que não se perca de vista: democratas são aqueles que se opõem não só ao
totalitarismo como ao autoritarismo, a saber, tanto ao “comunismo” como aos neoautoritarismos
pós-comunistas. O que “o Ocidente” não viu ou não quis ver, ao apoiar Yeltsin. O terceiro aspecto
é o da crítica da violência. É evidente que a chamada “violência revolucionária”, que, na origem,
deveria ser contra-violência e, por isso, violência afetada de “negação”, se transformou, na época
totalitária, em violência tout court. Não mais “negante”, mas plenamente positiva, e hiperpositiva.
Mesmo se o tema já foi discutido mais de uma vez, é preciso insistir nas ilusões alimentadas em
torno das grandes virtudes da violência revolucionária (ler as páginas idílicas de Engels, contra
Dühring, tecendo loas ao pretenso compromisso não ambíguo da violência com as forças de
emancipação). Para dar mais um exemplo. Mesmo antes das grandes festas de horror, do tipo do
“grande salto para a frente” – como vimos, na primeira parte desse texto – a história do
comunismo na China é uma sucessão de atos violentos e arbitrários, cometidos contra gente
inocente. Uma sucessão de cenas de sangue que não pode se justificar em nome do socialismo.
Na realidade, mesmo se tudo tivesse “dado certo” – e não foi bem o que aconteceu –, o que se
passou na China teria de ser justificado de uma forma ou de outra. Assim, é necessário
reconsiderar o problema da violência, em geral proscrevê-la, ainda que não saibamos se ela poderá

149

A observar, entretanto. A oposição capitalismo e democracia, e a afinidade capitalismo e
autoritarismo, são, digamos, históricas[ aqui certo, tem ponto na composição falta aqui um
espaço] Capitalismo e democracia imperfeita podem coexistir por muito tempo e, sob certas
condições, a introdução do capitalismo é um fator disruptivo para uma estrutura política
totalitária ou burocrático-autoritária.
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vir a ser necessária enquanto contra-violência imposta por uma eventual violência dos
adversários. Mas ela só poderia ser uma contra-violência consciente do emprego abusivo que dela
se fez até aqui, e do risco que, finalmente, lhe é inerente, o de se degradar em violência tout court.

b) O projeto de uma nova teoria da história e o “melhor” Marx – Se quisermos situar esses
desenvolvimento críticos – penso, principalmente, no que se refere à teoria da história no contexto
do tema já antigo, mas não esgotado, apesar das aparências, da crítica do corpus marxiano –, seria
possível fazer as seguintes considerações. Comecemos observando que alguma coisa resta, sem
dúvida, do marxismo. O “capital” tende sim a dominar o mundo. Mas por trás do capital – ou por
sobre ele – há realidades não só muito complexas, mas muito diversificadas. Se a concentração
da riqueza e o aumento da desigualdade sob a hegemonia do capitalismo financeiro superou todas
as expectativas (ver a respeito o best-seller mundial de Thomas Pikkety), tudo isso ocorreu num
quadro político que, a rigor, está em ruptura com a “teoria”. Alguns elementos bastante
importantes da herança marxista clássica ficam, entretanto, de pé. E poder-se-ia mesmo dizer que
também algo da construção “formal” da história, mas na versão que chamei de “melhor
marxismo” – o discurso dos Grundrisse, principalmente – é defensável. Assim, a perspectiva
marxista é confirmada, no plano do conteúdo (em alguns dos seus aspectos), no sentido de que o
capitalismo se expandiu, e continua se expandindo muito, como uma força irresistível, e no fato
de que, com a hegemonia do capital financeiro, ele produziu um formidável processo de
ampliação das desigualdades. E o corpus marxista pode se sustentar também no plano da forma –
refiro-me aqui, entretanto, a algo bastante específico, o esquema de história que propõem os
Grundrisse – já que, em princípio, este não seria incompatível, mutatis mutandis, com a
experiência da sucessão de formas sociais que se teve na história contemporânea. Naquela
teorização, que pode ser considerada como a versão mais rica de uma teoria da história
encontrável em Marx, há um discurso posto, que tem por objeto os modos de produção, e um
discurso pressuposto (em sentido dialético, isto é, não fundante, precisamente “esquematizante”)
que visa o conjunto da história. O que caracteriza o primeiro é a descontinuidade, como também
a relação original, que ele induz, entre determinismo e contingência. Cada modo tem uma história
determinada – embora não fatalmente determinada – porém a determinação está em sua morte,150

150

Aqui se colocaria o problema da latitude desse esquema, e também o do seu estatuto teórico.
Assim, a respeito dessa passagem do meu texto, Cicero Araújo indaga, em forma crítica, se quero
dizer com isto que as formações necessariamente morrem, e acrescenta: “seria o caso do
capitalismo, por exemplo ?“. Parece-me que se trata do seguinte. A “esquematização” (em
sentido quase kantiano) de Marx (a esquematização posta, a pressuposta, logo veremos, já é
mais problemática) parece ter uma certa força heurística quando se trata de pensar formações
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ou seja, em seu processo de decomposição e não em seu nascimento. De fato, se há determinação
no curso descendente, o movimento ascendente (a sua gênese) não é imediatamente determinado,
mesmo se, progressivamente, o processo vai fugindo da indeterminação. O surgimento dos modos
depende de um processo que é em grande parte contingente, embora ele se faça necessariamente
sobre a base de elementos pressupostos (aqui o termo “pressupostos” – sempre em modo dialético
– é utilizado, entretanto, no interior do discurso da posição). É a partir desses pressupostos – e
não mais do que “a partir”, não se trata de causalidade – que se dá a gênese e, depois, o
desenvolvimento do novo modo. Sobre essa configuração de dispersão se alinha o esquema
totalizador pressuposto. Este remete, por um lado, a um discurso sobre uma outra gênese, a gênese
do homem, a história da geração do homem, processo que, segundo Marx, conduziria este último
da sua pré-história à sua história.151 De um modo mais analítico (e mais aceitável), diríamos que
se trata da passagem de um “homem”, aproximadamente “suporte” de relações (há, porém,
particularizações nessa determinação), até um homem na condição de sujeito. Ou, então, segunda
possibilidade de totalização (pressuposta), descreve-se um movimento ternário em que aparece
primeiro um homem sujeito, mas limitado (e, portanto, só em certo sentido, sujeito), situação que
corresponde ao mundo antigo; depois, um homem negado em “suporte” (mas um “suporte” de

como a que representou a sociedade e o Estado nazistas, e a que representou a sociedade e o
Estado ditos “comunistas”. Estas nasceram por um processo que tem muito de contingente.
Depois, sem que a contingência desaparecesse, nelas se autoinstaurou um certo tipo de
determinação, que, de forma inseparável do “mecanismo” de autoconservação, se configurava,
na realidade, como determinação “para-a-morte“. E o capitalismo? Aí é complicado. Em
primeiro lugar, como afirmo em seguida, creio que, pelo menos se se trata de visar uma
formação e não um sistema global, é preciso introduzir também uma determinação política,
dizer, por exemplo, “capitalismo liberal-democrático“, ou “capitalismo autoritário”. Todas as
formações morrerão um dia, inclusive as que, no nível socioeconômico são capitalistas? É
provável que sim, mas é pensável – mesmo se a previsão é incerta e necessariamente um pouco
imprudente – que esse processo de morte se revele diferenciado, conforme se considere o
extrato socioeconômico ou o extrato político. Na realidade, os dois extratos são potencialmente
“contraditórios” e talvez a existência dessa “contradição” seja precisamente um anúncio claro
da “morte” futura (a longo prazo) dessa formação. É também plausível (sempre num plano de
hipóteses) que o extrato político, se democrático, tenha melhores condições de sobrevivência
do que o socio-econômico (com o que, não se quer afirma que fim do capitalismo, seja o
equivalente da morte de toda economia monetária, ou, mais precisamente, do fim da chamada
“circulação simples”). Com isso, já vamos longe.
151
Para evitar confusão, e como falo do conjunto desses “esquematismos”, como do “melhor
marxismo”, insisto desde já que o seu ponto fraco, pelo menos em sua forma literal, está
precisamente nessa variante do discurso pressuposto: a ideia de gênese do homem. O lugar
desse elemento não é os Grundrisse, mas [aqui está correto, mas na composição está aglutinado,
“masos“. Separar] os Manuscritos de 44, obra de juventude, porém ele está presente também
na introdução a Para a crítica da economia política, e por isso mesmo me permiti incorporá-lo
como uma variante do esquema.
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processos sem limite, “infinitos”), é a época capitalista; e, finalmente, um homem plenamente
sujeito de um processo sem limite, isto é, a volta ao sujeito, mas que é agora ilimitado ou infinito,
e habita um universo social de liberdade e plena expansão: o comunismo. Essa é propriamente a
totalização que oferecem os Grundrisse, mas as duas esquematizações, mesmo se de estilo teórico
diferente, podem coexistir.
No conjunto dessa “mise en forme” da história, de que, aliás, se tem um eco, modificado,
em Adorno, o que há de mais fecundo é, sem dúvida, a ideia da descontinuidade das formas e da
emergência quase-contingente na base dos pressupostos, combinada com a da determinação do
processo de “degenerescência”. Dentro de certos limites, o quadro poderia ser preenchido por
formas sociais muito diferentes daquelas que Marx conheceu. Sem dúvida, seria preciso mudar
algumas coisas. Por exemplo, é insustentável supor como categoria mais abrangente (mesmo se
também ela, e inclusive em Marx, não é, a rigor, fundante, embora seja “primeira”) a noção de
“modo de produção”. Trata-se, na realidade (para além de Marx), mais precisamente de algo assim
como de “modos de produção e de poder”, expressão (e objeto) em que aparece uma determinação
socioeconômica e uma determinação política (duas determinações, não necessariamente
harmônicas, de direito). Mas a teorização das formas com seu processo contingente de nascimento
e determinado de “corrupção” tem certa pertinência e fecundidade. Envelheceu mais o registro
pressuposto, principalmente um deles. É difícil, falar, hoje, em “nascimento (ou gênese) do
homem”. Tentando resumir, deve-se dizer que ela se funda numa noção de homem que é muito
otimista, até mais ou menos idílica; em todo caso, “pré-freudiana”. Quanto à tripartição, ela tem
certa validade, para os seus dois primeiros momentos. Sobre o terceiro, não se sabe nada, ou,
antes, tal como Marx o formulou, não é, certamente, o caso.
Mas a experiência do ciclo do totalitarismo igualitarista, também a do nazismo, mais a
emergência da história “antropológico-ecológica”, abre um campo para outros esquemas quasetotalizantes. Poder-se-ia pensar, por exemplo, em um movimento global na direção não do
nascimento do homem, mas da sua destruição (ver Adorno a este respeito). Também seria possível
supor um quadro puramente descontínuo, em que não houvesse eixo de continuidade, o
pressuposto como que coincidindo com o posto, ou, preferindo, um quadro sem pressuposto. No
limite, é a isso que conduziria a ideia pura e simples de uma “história cíclica”. A história seria a
sucessão dos modos, sem nenhuma outra linha, ascendente ou descendente, de caráter englobante.
É a esta última direção que aponta em primeira instância a reflexão sobre o ciclo do
totalitarismo. Mas há a alternativa, menos pessimista (ainda que menos otimista do que a
marxiana) de introduzir um esquematismo totalizante diferente, e mais complexo do que o de
Marx. Nele se combinariam linhas de progresso com linhas de regressão (ou de destruição). As
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primeiras seriam as sequências parcialmente vitoriosas de progresso, que a “história”
surpreendentemente oferece (o feminismo, os avanços na liberação sexual...). As regressões são
as marcas da “ordem de inércia”, frutos da reprodução “infinita” dos modos, cada qual com seu
potencial específico de exploração e de dominação. – Estas são apenas algumas indicações sobre
como as reflexões a que nos convida a experiência contemporânea se revelam até certo ponto
compatíveis com certos quadros formais não exatamente do “marxismo”, mas de Marx, e, mais
precisamente, do que se deveria chamar de melhor Marx.152

7. Retomando o “ponto de chegada”: China e Rússia. Perspectivas. – Voltando ao nosso
problema e, com ele, a uma certa empiria. O nosso ponto de chegada – ver o final da primeira
parte desse texto, em Fevereiro, nº 7 – fora o fenômeno da passagem, tanto no caso chinês como
no caso russo, de uma sociedade burocrática-totalitária para uma sociedade capitalista-autoritária
(ou capitalista burocrático-autoritária), se a caracterização é suficiente. Além da necessidade de
aprofundar um pouco a análise do significado desse terminus relativo, é preciso discutir quais
seriam as perspectivas, incluindo, é claro, a questão fundamental das relações entre esses dois
poderes, cuja história se discutiu, e o capitalismo ocidental.
Um ponto essencial é o de saber se haveria uma evolução dessas sociedades na direção
da democracia. Para o caso da China, a discussão continua aberta, mas se crê cada vez menos que
a China se tornará democrática a curto, ou mesmo a médio prazo. Sua história recente poderia,
entretanto, sugerir um movimento dessa ordem. A passagem, que se operou, do totalitarismo a
uma espécie de autoritarismo burocrático, representaria, como creem alguns, o primeiro
movimento de um processo que, se completando, levaria do autoritarismo à democracia. Claro
que não se pode excluir que isso aconteça, por um impulso “de baixo”, ou sem ele. Mas a
caracterização que vai se impondo – tanto no real, como na cabeça dos que tentam decifrá-lo – é
a de um movimento assintótico. A China se aproxima da democracia, no sentido de que o
autoritarismo burocrático está certamente mais próximo da democracia do que o totalitarismo,
mas isso não significa que ela “completará” o movimento. A China parece, pelo contrário, se

152

Advirto o leitor de que esse exercício não teve, nem tem nenhuma motivação religiosa. Que a razão
esteja ou não esteja com Marx, isto, em si mesmo, não tem importância, a não ser para os devotos.
Cientificamente importante e necessário é, sem dúvida, por ordem nas ideias, o que passa pelo trabalho
de saber qual é aparentada com qual, e, eventualmente também o de precisar qual se aproxima do que
disse, em algum lugar, esta ou aquela grande figura histórica. Mas que essa figura histórica seja Marx ou
algum outro é, em si mesmo, irrelevante.
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cristalizar em sociedade capitalista antidemocrática ou “iliberal”. Na Rússia, há – ou houve, há
até bem pouco tempo – uma espécie de democracia “formal”: existem partidos e alguma
possibilidade de expressão. Mas esse espaço de liberdade é cada vez mais restrito, de forma que
o regime, também de capitalismo burocrático-autoritário, embora de uma modalidade um pouco
diferente da variante chinesa, como que se afasta, progressivamente, da democracia ou do que
resta dela.153
Como se relacionam, diante do capitalismo “ocidental”, essas duas sociedades,
que remetem, grosso modo, a uma mesma forma social? É curioso observar que, pelo menos para
o caso russo, mas um pouco também para o caso chinês, o capitalismo ocidental supôs ter
encontrado um aliado. E há de fato uma interrelação econômica estreita entre eles (digo, entre os
ocidentais e cada um deles). Mas, politicamente, é a figura de uma relação tensa a que vai se
impondo. Foi em parte com vistas a uma aliança que o FMI e o governo americano jogaram com
tanta força a carta da chamada “terapia de choque” (liberalização dos preços, privatizações...). O
outro elemento dessa política era, sem dúvida, a fidelidade ideológica, mais ou menos cega, a um
certo modelo econômico. Mas o FMI e, principalmente, o governo americano se empenharam
acima de tudo para que a economia russa operasse uma ruptura bem nítida com o “comunismo”.
E, para efetuar essa ruptura, o que seria mais apropriado do que pôr em prática uma reforma de
tipo claramente neoliberal? Havia aí o projeto da construção de uma economia capitalista fundada
no grande capital (falou-se, por exemplo, na necessidade de ter uma estrutura sólida de acionistas,
isto é, de afastar todo programa de um capitalismo com alguns rasgos de democracia econômica).
Pois o resultado, que foi muito ruim para a democracia (em primeiro lugar, em sentido econômico:
as classes médias começaram perdendo os seus meios de vida), acabou sendo ruim também para
o poder americano. A nova classe capitalista dos oligarcas, e também de Putin, que os “exprime”
de algum modo – apesar de que, como sempre, ele joga o próprio jogo e, de vez em quando, entra
em choque com algum oligarca – estão longe de serem aliados dos americanos e menos ainda dos
europeus, apesar dos laços econômicos que estabeleceram com cada um dos dois. Deve-se relevar
também, nesse contexto, um fenômeno bastante sinistro, o encontro da extrema-esquerda pós-
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Falei em “revanchismo” a respeito do pré-nazismo e do nazismo, e de “ressentimento“, a
propósito da China (ver a primeira parte do texto, em Fevereiro, n º 7). O sentimento dominante
na ideologia de Putin e cia, parece ser, mais propriamente, a “nostalgia“ de uma glória passada.
Claro que nos três casos há um pouco de tudo isso, mas, aparentemente, existe sempre um
impulso ou sentimento dominante. Putin joga com as “humilhações” por que passou a Rússia,
mas elas não se comparam com as que sofreu a China. Para ele, houve principalmente o que
considera como uma “catástrofe histórica”, a dissolução da União dita Soviética. E esta suposta
catástrofe alimenta uma nostalgia do passado, o que não quer dizer que ele se limite a cultivar
passivamente esse sentimento, como os acontecimentos na Ucrânia vêm mostrando.
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totalitária, se ainda podemos dizer assim, com a extrema-direita pós-totalitária (nos dois casos o
“pós” é relativo). Trata-se da chamada união vermelho-marrom, da que Putin é um grande
expoente.
Se os dois capitalismos, russo e chinês, remetem a um mesmo modelo, oposto ao norteamericano, poderíamos dizer que, hoje, tende a se cristalizar um novo bloco “do leste”,
politicamente oposto a americanos e europeus? Se de fato for este o caso, à frente desse bloco
estaria a China, a grande potência capitalista-autoritária emergente.
Há de fato indícios de uma espécie de reconstituição do antigo bloco totalitário, o que
significaria uma ressurreição (relativa, pelo menos) da Guerra Fria (ver a crise ucraniana).
Teríamos, assim, de um lado, Estados Unidos e Europa, mundo democrático, principalmente, mas
de democracia poluída pelo capitalismo, e que tende a se transformar em oligarquia. De outro,
um novo bloco antiocidental. Se isso acontecer, uma esquerda reconstruída teria de enfrentar um
problema parecido com o do período anterior. O de se situar com lucidez diante de dois blocos
agressivos. Como nos tempos da Guerra Fria, mas de uma forma modificada, as forças próemancipação – penso nas da Europa, mas, também, e principalmente, nas do terceiro mundo, hoje,
em parte, “mundo emergente” – têm de continuar a crítica do hegemonismo americano – porque
este não desapareceu, embora tenha se enfraquecido –, mas, de novo, sem supor com isto que “o
outro lado” representa o grande vetor da emancipação. Pelo contrário, se o peso do hegemonismo
americano é o que se continua sentindo mais de perto, o seu antagonista revela traços cada vez
mais sinistros. Se, à luz de tudo o que foi a sua política no passado, é preciso muita cautela ao
lidar com o lado ocidental – pense-se no papel terrível da CIA, que não ficava aquém do seu
homólogo do lado de lá –, e apesar do que se continua assistindo hoje (ver o apoio que oferecem
os EUA a um país como a Arábia Saudita), creio que, globalmente, subsiste uma diferença entre
um poder que reivindica os direitos do homem, embora os transgrida, e um outro que
simplesmente não os reconhece – assim como subsiste uma diferença entre uma democracia muito
afetada pelo capitalismo, e que tende a se diluir em oligarquia (nas condições do predomínio do
capital financeiro), e um governo burocrático-autoritário (capitalista e burocrático-autoritário).
Principalmente se considerarmos que o lado ocidental ou liberal não é apenas o dos EUA mas
também o da Europa. Se a Europa está ameaçada pela nova direita, ela (ainda?) não naufragou, e
em momentos decisivos, quando os EUA, sob o peso de presidentes republicanos
arquirreacionários tomou o rumo de uma extrema direita com delírios fascistizante, parte da
Europa, pelo menos, resistiu (cf. a Guerra do Iraque). É preciso não perder de vista essa diferença,
o que significa de novo recusar o princípio do terceiro excluído: o inimigo do inimigo não só não
é nosso amigo mas pode ser pior, e de fato é pior, do que o nosso inimigo. Um corolário do
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argumento, em termos práticos, é que devemos apoiar sem hesitação toda iniciativa dissidente,
com exclusão das da extrema-direita, no interior do campo autoritário, em qualquer continente
(por exemplo, apoiar os dissidentes cubanos, mesmo quando não são propriamente homens ou
mulheres “de esquerda” – em geral eles são de centro esquerda – excluindo, é claro, todo apoio a
oposições de extrema-direita).
Em um livro interessante, e à sua maneira importante,154 Stefan Halper desenvolve a tese
do choque entre os dois modelos, o do capitalismo liberal e o do capitalismo “iliberal”.155 Halper,
que é um autor próximo dos republicanos (de Kissinger, principalmente), mas que é também
aberto ao pensamento dos keynesianos (Stigliz e cia), insiste na ideia de uma competição em que
os americanos são, de certo modo, a parte mais fraca. Mais fraca não só por causa dos muitos
erros de natureza política ou econômica, que eles cometeram (o projeto do FMI para a Rússia, as
invasões em nome da democracia etc), erros que Halper reconhece, mas também por outras
circunstâncias, algumas das quais, também se julgadas de um ponto de vista diferente do de
Halper, se verdadeiras, aparecem como positivas (mesmo se limitadas e contraditórias com outras
práticas): por exemplo, o fato de que os EUA (mas também, e talvez, principalmente os europeus)
impõem restrições aos empréstimos por razões de respeito aos direitos do homem, e de
honestidade administrativa, fatores que são indiferentes aos olhos dos chineses. Estes financiam
déspotas corruptos, investem em países em que se violam abertamente os direitos do homem, e
assim por diante. Halper não crê que haja ameaça militar por parte dos chineses (os americanos
continuam muito à frente em matéria de aparelhos militares), nem mesmo no plano estritamente
econômico (a penetração econômica da China tem sempre mais de um lado); o perigo estaria,
154

The Beijing Consensus, legitimizing authoritarianism in our time, New York, Basic Books, 2012
(2010).
155
“Se o capitalismo permanece hoje como elemento vital (lifeblood) do comércio global, há
mais de uma forma de capitalismo. Wall Street, que é visto comumente, hoje, como o lugar
(home) do medo e da cupidez, é desafiado por um novo modelo autoritário-de-mercado
(market-authoritarian model), propugnado pelos seus promotores através do mundo, em
lugares não-liberais (iliberal places) como Beijing, Moscou, Singapura, e Caracas. Antes da queda
do muro de Berlim, afirma Lester Thurow, o mundo capitalista se mantinha unido pelo medo do
comunismo. No período subsequente (in the intervening period), o capitalismo aprendeu a ficar
só; em consequência, em alguns lugares da economia global, a democracia veio a parecer mais
como seu adversário [Isto é, surgiram no interior do campo, agora unificado, do capitalismo,
certos adversários da democracia, RF]. Os nossos ex-inimigos ideológicos, do século passado,
aderiram à moderna sociedade de mercado, mas não com os resultados que esperávamos. Em
vez disso, eles o fizeram por modos que se revelam novos, diferentes, e em alguns casos como
modos mais bem-sucedidos de jogar o nosso jogo” (Stefan Halper, op. cit., p. 47 e 48, grifo do
autor).
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digamos, no plano da hegemonia. Os chineses vão encarnando, como modelo de sociedade, o
ideal do capitalismo autoritário. Este se apresenta cada vez mais como um modelo alternativo ao
do capitalismo liberal-democrático e se opõe a ele em forma progressivamente aberta, num espaço
de jogo que vai sendo o do planeta. Creio que a tese de Halper tem um lado verdadeiro, mas ela
deve ser reconsiderada, porque há ali um extrato ideológico duvidoso, a discutir.156

156

Halper escreve à página 121 do seu livro: “(...) esses acontecimentos [o desenvolvimento do
capitalismo russo e, principalmente, chinês, RF] assinalam assim o fim das expectativas otimistas
com relação ao poder de transformação dos mercados no sentido de globalizar os princípios do
Iluminismo europeu. O casamento da política livre com a economia livre está sendo substituído
por governos que se dispõem a reafirmar (reassert) o controle sobre suas economias,
aumentando (enhancing) tanto a sua base autocrática como a sua influência global. No final do
século XVIII, lamenta Jeffrey Garten, professor de Yale, o capitalismo substituiu o feudalismo, e
no final do século XX, os mercados mais livres ganharam a parada. Mas agora o mundo flerta
com uma outra virada maior na filosofia e nas regras do comércio global. Diferentemente das
mudanças no passado, essa nova trajetória não representa um progresso”. (Stefan Halper, The
Beijing Consensus..., p. 121-122, grifo de RF). Aparentemente, nada a objetar. Mas uma leitura
mais atenta de todo o contexto mostra uma série de inexatidões e de dificuldades, no texto de
Halper (pelo menos, de um ponto de vista crítico). Porque, por um lado, o que, na realidade,
representa um retrocesso no curso chinês não é a intervenção na economia, é o caráter
repressivo e fortemente autoritário do modo de governar. Não é porque o poder chinês
intervém na economia que ele aparece fazendo tábula rasa dos princípios do Iluminismo. Se se
tratasse disto, até pelo contrário. Inversamente, ao analisar o que ocorre no “outro lado“, o do
capitalismo ocidental, Halper se refere aos princípios liberais na economia e. nesse mesmo
contexto, fala do “estilo ocidental de privatização e de liberalização (deregulation)
desencadeado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos 1980s” (id., p. 121). Ora, se o atual
governo dos EUA e os governos europeus podem, até certo ponto, reivindicar uma fidelidade
maior aos princípios do iluminismo, não é por causa de Thatcher e Reagan, mas apesar deles...
Não há congruência entre a política de “liberalização” à outrance, e a democracia. A experiência
russa e o capitalismo chinês mostram, pelo contrário, que grande capital e autocracia podem se
dar muito bem, juntos. Por outras palavras, Halper não pensa – nem pode pensar, apesar do seu
livro, curiosamente, ter às vezes uma relação ambígua, surpreendente, com um ponto de vista
crítico –, que, no capitalismo ocidental, existe uma contradição, pelo menos tendencial, entre o
capitalismo e a democracia. Se preferimos Obama mais os europeus, de um lado, a Putin (e
eventualmente os chineses), do outro, não é porque no ocidente o Estado intervém menos na
economia. É porque eles reivindicam os princípios da democracia – embora os transgridam em
mais de uma ocasião! – coisa que Putin ou o PC chinês não faz. Já disse, é, apesar de tudo,
diferente, o respeito, mesmo se, em parte, formal, pelos direitos do homem, da negação brutal
desses direitos. Ou, me exprimindo de outro modo, não podemos supor que uma economia
“livre” é a que tem mais afinidade com uma política “livre”: a expressão “livre” não funciona do
mesmo jeito num caso e no outro, e a convergência verbal é ilusória. Halper desconfia da
intervenção do Estado e, ao dar exemplo de companhias que correspondem ao modelo nãoocidental, vem, entre outras, a China National Petroleum Corporation, a Gazprom e Rosneft
russas, e... a Petrobrás (ver id., p. 122). Nada de grave, se se tratasse simplesmente de dar
exemplos de companhias estatais. Mas, no texto de Halper, trata-se de mais do que isto. A
referência a essas companhias se faz no contexto da explicitação do que é o novo capitalismo
“iliberal”. Isso mostra, finalmente, que existem – ou que necessitamos de – três modelos, e não
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8. Conclusões. a) O ciclo e os ciclos. b) Pequeno balanço das lutas. c) A percepção
(ou não percepção) do fenômeno totalitário e da sua crise na Europa e no Brasil

a) O ciclo e os ciclos. O ciclo do totalitarismo, escrevi no início, se processa no instante
mesmo em que emerge o que chamei de “história antropológica”, uma história que envolve as
relação dos homens com a natureza, e dos homens com o Homem (essa relação agora é posta e
não apenas pressuposta, como era no passado). Digamos que os dois lados, o totalitário (e depois
pós-totalitários) e o capitalista liberal-democrático jogaram profundamente a carta aufklärer
(iluminista) – ou, mais precisamente, prometeana – da dominação da natureza e do crescimento
ilimitado, com os resultados desastrosos que conhecemos. Ao final do ciclo, que começa com a
primeira guerra mundial, a primeira guerra com real significação “antropológica”, o horror
ecológico está às portas. De um lado, as ameaças ao clima, que já são mais do que ameaças,
ocasionadas pelo acúmulo de CO2 na atmosfera; de outro, o perigo agudo que representam as
centrais nucleares. Uma nova catástrofe é previsível para os próximos vinte anos. Seria bom não
esquecer, o Brasil não está fora da lista dos países de risco. O ciclo do totalitarismo, episódio da
história tout court se articula assim com essa sequência da história antropológica. Uma se reflete
na outra, e nas duas direções; uma alimenta e impulsiona a outra, para o pior. Se quisermos alinhar
os vários ciclos: ao ciclo do totalitarismo (tratava-se, como expliquei, do totalitarismo
“igualitarista”) se acrescenta um ciclo do totalitarismo de direita e da extrema-direita em geral.
Há também um ciclo da social-democracia. Como à sua maneira o totalitarismo “igualitarista”, o
totalitarismo de direita reaparece sob formas atenuadas em relação ao que foi a extrema-direita
do século XX, mas ainda assim muito radicais e ameaçadoras. Ele ressurge no autoritarismo de
extrema-direita, que vai fazendo pontos na Europa. Quanto à socialdemocracia, que passara por
um ciclo, sob alguns aspectos, brilhante e cujo ponto alto fora o socialismo nórdico (indiquei, na
primeira parte, também alguns dos principais momentos negativos da história da SD), agora, ela
de dois. O modelo ocidental, em que o grande capital neutraliza mais ou menos a democracia,
sem liquidá-la, o novo modelo claramente antidemocrático em que se celebram as bodas do
grande capital e do autoritarismo pós-totalitário; e outro modelo de economia e de sociedade,
modelo a construir, sem dúvida, em que, embora exista mercado, haverá real controle do capital
(cuja propriedade, no limite, pode passar a cooperativas), e um amplo setor estatal (no interior
do qual devem ficar os serviços públicos fundamentais, mais a indústria farmacêutica e, se
houver, toda produção bélica); e onde reina um máximo de liberdade social e política
(assembleias representativas, eventualmente combinadas com formas de intervenção popular
mais diretas).
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como que se esgota. A história do primeiro governo socialista francês do século XXI, história que
ainda está em curso quando escrevo (e quando reescrevo) essas linhas, parece indicar um processo
de perda de identidade, que conduz a uma convergência, sem fricções profundas, com o
capitalismo. É esse o quadro geral do momento, um quadro não muito estimulante nem animador:
sérias ameaças no registro ecológico – talvez a coisa mais importante e assustadora em tudo isso
–; uma socialdemocracia que se esgota; a extrema direita que levanta de novo a cabeça, e não só
na Rússia – ver o caso da Hungria – nem apenas nos países que fizeram parte do “ex” bloco
“soviético”, que se veja o que acontece na França e até nos países nórdicos. Um imbricamento de
ciclos, em geral nefasto, dentro da história tout court e para além dela.

b) Pequeno balanço das lutas. Olhando um momento para o passado. Em todo esse
processo, o que houve, no mundo, em termos de “resistência”? Como, nesse período, o
capitalismo continuou se desenvolvendo, qual o balanço das lutas anticapitalistas? E como elas
se relacionaram (se é que se relacionaram) com o combate antitotalitário e antiburocrático?
Digamos que as referências privilegiadas, no interior do mundo “comunista”, em pontos
temporalmente extremos do processo, são a revolta de Cronstadt (1921) contra o poder
bolchevista, e a grande mobilização da praça de Tiananmen (1989), contra o poder burocráticototalitário chinês. Dois movimentos que foram afogados em sangue. Eles são símbolos fortes das
lutas populares – no primeiro caso, de marinheiros, de origem diversa, no segundo, principalmente
de estudantes, mas outras categorias também participaram – contra o poder burocrático e
totalitário. Dois movimentos aliás caluniados e falsificados à outrance pelos ideólogos oficiais e
seus seguidores. A eles se pode acrescentar as “revoluções de veludo” que levaram os países do
leste a se livrar do hegemonismo russo. Precedem esses movimentos a Revolução Húngara (1956)
e a Primavera de Praga (1968), que foram esmagadas. A eles se poderia, talvez, acrescentar as
chamadas “primaveras árabes”, movimentos que combateram ditaduras laicas (ou tendendo à
laicidade), e que, em geral, pelo menos imediatamente, foram neutralizadas pelo rolo compressor
islamista ou militar (menos no caso da Tunísia). Todos esses movimentos se caracterizam por
serem lutas pela liberdade. Movimentos em prol da democracia. Poder-se-ia observar, entretanto,
que, de alguns deles pelo menos, participaram, provavelmente, também forças reacionárias, ou
elementos de direita, nacionalistas em geral (o caso da intervenção da mouvance fundamentalista
religiosa, nas revoluções árabes, é especial). Essa espécie de contaminação dos movimentos pela
liberdade, faz pendant à ambiguidade simétrica que pode ser indicada em muitos dos movimentos
propriamente sociais, isto é, cuja bandeira era mais a da igualdade do que a da liberdade, no
séculos XX e também no XXI. Se há às vezes inimigos da igualdade que lutam pela liberdade –
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pelo menos por um certo tempo – houve e há inimigos da liberdade, já sabemos disso, entre os
que se batem, ou parecem se bater, pela igualdade. Essa ambiguidade reflete os caminhos
complicados que trilhou e trilha a esquerda, em sua história internacional; caminhos difíceis que
estão no centro dos problemas que quis discutir aqui. Ontem e hoje, a esquerda enfrenta a questão
da congruência entre as lutas pela liberdade e as lutas pela igualdade. Um bom exemplo dessa
dificuldade está na perplexidade de participantes da Primavera de Praga que partiram para a
França, diante do espetáculo da mobilização estudantil e, depois, operária, de 1968, não
entendendo o por quê do movimento, nem em geral do descontentamento que estava em sua base.
O movimento de 1968 – passando à análise das mobilizações e revoluções no Ocidente e
no “terceiro mundo” – tentou fazer uma síntese das duas vertentes, incorporando, ainda, outros
tipos de objetivos e de reivindicações. Mas a síntese era imperfeita, os estudantes mobilizados se
exprimiram, em parte, na linguagem de ideologias inimigas da liberdade, o maoísmo, em primeiro
lugar. Porém é claro que, nem por isso, ele deixou de ter importância. E o pós-68 foi muito rico.
Ainda que quase ausentes do próprio movimento, 68 estimulou o feminismo e a ecologia. Do
feminismo, diz-se às vezes, e com razão, que é quase só nesse registro que houve real progresso,
entenda-se, progresso ético e político. Quanto aos movimentos ecológicos eles se desenvolveram
muito, mas talvez não tanto quanto deveriam ter se desenvolvido, levando-se em conta a situação
de urgência em que estamos vivendo. Mesmo se ela se imbrica com outras questões, e com as
lutas anticapitalistas em primeiro lugar, a questão ecológica deveria ser posta em evidência, como
o que há de mais urgente e de mais grave. Em termos meio simplistas, dir-se-ia que se não se
salvaguardar a humanidade, não poderá haver nem liberdade nem igualdade. Se queremos
liberdade e igualdade para os humanos, é preciso primeiro que haja humanos. Mas há, na
realidade, pelo menos de direito, uma imbricação entre esses vários registros. E é da capacidade
de articulá-los que dependerá o sucesso das lutas atuais, pós-totalitárias, pela emancipação.
No que se refere ao Ocidente e ao “terceiro mundo”, há ainda muita coisa a acrescentar.
O século XX foi o da independência política dos países coloniais, principalmente da África e da
Ásia. Que os movimentos de independência tenham desembocado em situações políticas muito
diferentes daquelas com que sonhavam os partidários da independência (participantes ou não da
luta), não elimina o fato de que a independência política foi, em si mesma, um progresso.
Entretanto, é difícil não ser pessimista, diante do espetáculo dos regimes autoritários, populistas,
corruptos, senão totalitários-religiosos, que se impuseram em muitas ex-colônias, embora não em
todas (há exemplos positivos ou semipositivos). Só o futuro dirá quando e por que caminhos, os
povos submetidos a esses regimes encontrarão uma saída. No plano das questões “de sociedade”,
além dos movimentos feminista e ecológico já mencionados, é preciso acrescentar as
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mobilizações antirracistas que, apesar de tudo, obtiveram grandes vitórias na América e na África.
Quanto às lutas sociais de tipo mais tradicional, elas continuaram o seu curso na primeira metade
do século XX, levando ao poder governos de esquerda, frequentemente em frente única, mas
depois do interregno sinistro do nazi-fascismo, foram esmorecendo progressivamente, em função
da atomização geográfica do proletariado, e de sua redução relativa, além de outros fatores, de
ordem política. A crise do “comunismo”, que, a longo prazo, é, a meu ver, um fato positivo
(porque liberta o movimento emancipador de uma ideologia mistificadora e de um aparelho de
poder nacional e internacional autoritário e regressivo), teve, a curto prazo, e um pouco
paradoxalmente, um impacto negativo. O sindicalismo, já em dificuldade, por razões estruturais,
recebeu, com isso, por razões entretanto explicáveis, um novo golpe. A reestruturação das bases
da esquerda europeia, nas condições do capitalismo contemporâneo, está ainda para ser feita.
Dada a mudança das condições, o modelo tem de ser bem diferente da forma clássica.

c. A percepção (e a não percepção) do processo, na Europa e no Brasil. Supondo que a
descrição tenha sido objetiva, e a direção crítica proposta justificável, pergunto, para terminar:
como a esquerda atual reagiu e reage diante do ciclo do totalitarismo? Em que medida ela foi ou
é consciente do que aconteceu, e agiu e age em consequência disso? São perguntas que devem ser
feitas tanto para a esquerda europeia, como para a esquerda de um país emergente como o Brasil.
I. Na Europa, avançou-se muito, certamente, na compreensão do significado do
totalitarismo e do pós-totalitarismo. A esquerda europeia tem poucas ilusões, seja com o passado
stalinista ou maoísta, seja com os remanescentes do “campo socialista”, do tipo da Cuba dos
irmãos Castro. Por exemplo, ela não hesita em apoiar e saudar os dissidentes não extremistas.
Mas subsistem problemas, principalmente nos dois extremos: no campo propriamente teórico, e
no campo da prática política. A esquerda europeia, como a esquerda mundial, enfrenta uma
formidável ofensiva da direita e da extrema direita, que consegue mobilizar milhares de pessoas
em defesa de causas retrógradas do tipo da interdição do aborto ou da recusa, mais ou menos
confessa, de uma educação laica. Diante dessa ofensiva, a esquerda europeia está em dificuldade,
no plano prático-político, pela ausência de forças capazes de dar uma saída à crise atual. A socialdemocracia francesa, já disse, se revela, mais do que nunca, solúvel no capitalismo. O governo
socialista francês não só abandonou praticamente todos os seus projetos e promessas no plano da
ecologia, mas não faz outra coisa senão negociar vantagens oferecidas aos empresários, em troca
da promessa de mais empregos. Se não é um partido dos patrões, é um partido com-vistas-aospatrões. Não muito mais do que isso. Não se pode contar também com os verdes, que vão a
reboque dos socialistas. Quanto à extrema esquerda, ou se dissolveu, ou continua encantada com
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algum adversário dos americanos, ontem Chávez, hoje o sucessor de Chávez, ontem e hoje os
chineses e os irmãos Castro, e parece que até Putin... Nessas condições, não há nenhuma
possibilidade de enfrentar com êxito o rolo compressor da extrema direita.157 No plano da
literatura teórica – da qual não me ocupo propriamente aqui –, a mesma confusão. Na falta de
algo melhor (?), os jornais de esquerda independente não hesitam em acolher com maior ou menor
entusiasmo os teóricos nostálgicos do maoísmo, ou outros ideólogos radicais neototalitários. Na
Europa, é de se salientar dois pontos: a formidável ofensiva do capital sobre a mídia (mais algum
tempo e não haverá, talvez, na França, nenhum jornal ideologicamente independente, a não ser
dois hebdomadários satíricos). Por outro lado, importa ressaltar o grande problema da esquerda,
que não é apenas francês (e sobre o qual passo também rapidamente): a União Europeia. Para
dizer em duas palavras, há aí uma espécie de antinomia. O projeto europeu deveria ser bem
acolhido pela esquerda. Ele pacifica as relações entre os países, pode constituir um terceiro poder,
sem dúvida, por ora, capitalista, mas capitalista de um modo diferente, não só do modelo chinês,
como do próprio modelo americano, além de outros resultados, no plano da cultura, por exemplo.
Mas ao mesmo tempo, embutido na Europa, vem uma filosofia econômica neoliberal, e mais do
que uma filosofia, um poder que impõe as suas regras por sobre as exigências de um Estado com
garantias sociais. A Europa, promessa de uma economia, de mercado embora, mas não à
americana nem à chinesa, corre o risco de se transformar em cavalo de Troia do poder neoliberal
“bruxellois”. Mas é preciso distinguir a Europa do atual “governo” europeu (assim como, mutatis
mutandis, se distingue um país das forças que o governam atualmente).
II. Mais complicado, e, por isso mesmo, mais importante, é o diagnóstico da situação do
que poderíamos chamar de “esquerdas” nos países emergentes. Claro que vou me referir
particularmente ao caso do Brasil.158 Se podemos dizer que, na Europa, a esquerda tomou

157

Este texto já tinha sido redigido quando veio a vitória eleitoral de Syriza, na Grécia. Junto com
um outro movimento, o Podemos espanhol, ele vai modificando o clima político da Europa. Pela
primeira vez, um partido de esquerda no poder contesta a legitimidade da política econômica
dos atuais dirigentes da União Europeia. É difícil subestimar a importância do combate de Syriza,
diabolizado pela opinião oficial, mobilizada. Mas, quaisquer que sejam os méritos desse partido
grego de extrema-esquerda sui generis, ele tem, aparentemente, algumas debilidades,
principalmente uma atitude acrítica em relação a Putin. Se isso é verdade, sem perder de vista
tudo o que representa Syriza, é preciso apontar, sem medo, tais insuficiências, e não cair na
atitude tradicional e funesta de quem assina cheques em branco. Na França, começam a surgir
movimentos de esquerda/ extrema esquerda independentes. A ausência de populismo parece
caracterizar um deles, o que é auspicioso. Mas trata-se ainda de movimentos em processo de
desenvolvimento. É preciso esperar algum tempo para fazer um juízo seguro sobre eles.
158
Este texto já estava escrito quando começaram os grandes escândalos em torno da
corrupção, principalmente o caso da Petrobrás. Esses fatos corroboram a necessidade – em se
tratando de críticas, de esquerda, à esquerda brasileira – de visar tanto ao PT como à extrema
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consciência, em ampla medida, do significado do totalitarismo e do pós-totalitarismo, não seria
possível afirmar que isso acontece no mundo dos emergentes, em particular no nosso. As
esquerdas continuam “evoluindo” – isto é, planando –, no interior de um universo de confusão
política, que se poderia chamar de “arcaico”. Se aceitarmos os elementos que indiquei como
exigências de uma política de esquerda consciente e eficaz – repensar a democracia e sua relação
com o capitalismo, reconsiderar o problema da violência, aceitar uma teoria da história não
comprometida com as ilusões do progressismo político, o que significa fazer a crítica do
leninismo, do trotskismo, e, em grande parte, também do marxismo –, se aceitarmos isso tudo
como condição, a esquerda brasileira está muito longe de ter alcançado uma atitude lúcida. Se
examinarmos os partidos de esquerda hoje dominantes no cenário brasileiro, creio que lá
encontraremos, entre militantes e simpatizantes, três tipos de indivíduos: socialistas democratas,
que querem um evolução no sentido de uma radicalização não autoritária; ativistas, que, pelo
contrário, continuam acreditando mais ou menos firmemente senão no totalitarismo pelo menos
nos pós-totalitarismo autoritário (em particular, que comungam com um poder do tipo do dos
irmãos Castro); e, finalmente, oportunistas e carreiristas de toda a sorte. É a segunda categoria a
que mais nos interessa, aqui, mas as observações podem servir de uma forma mais geral. A
primeira coisa a ressaltar é a ignorância, por parte dessa massa de membros ou simpatizantes de
partidos, da melhor literatura política, aquela que é indispensável para quem quiser entender a
nossa época, incluindo os cem anos que nos precederam. Por literatura, entendo: livros e
publicações periódicas. É impressionante como grande parte da literatura crítica internacional de
esquerda, como da literatura que não é propriamente de esquerda mas que é indispensável para
entender o nosso mundo, fica fora do alcance do público intelectual brasileiro de esquerda. Em
parte, esses livros, jornais e revistas – para exemplificar, tome-se uma porção qualquer da
bibliografia que fui indicando no decorrer das duas partes desse texto – não chegam ao Brasil. E
quando chegam, mais precisamente, quando estão traduzidos para o português, têm duas
características: quem os publica não são geralmente as editoras que editam os livros considerados
como “de esquerda” (e, às vezes, até frequentemente, é propriamente a direita que se encarrega
da publicação deles); e, em segundo lugar, quando chegam ao país, o público de esquerda não os

esquerda. Por causa do tema geral, o texto quase só se ocupa da última. Um balanço mais
completo exigiria que se pusesse os dois na balança. Mas o que nele está dito parece,
entretanto, atual, agora que se fala em reorganização da esquerda brasileira passando por cima
das divisões partidárias. As iniciativas nesse sentido são positivas. Entretanto, será preciso
proceder a um verdadeiro trabalho crítico, que não pode excluir um esforço num plano mais
teórico. Estou convencido de que a crítica do leninismo, longe de ser exercício intelectual, é, no
limite, um elemento essencial, para que essa refundação seja mais do que um eterno retorno
ao mesmo ponto de partida.
134
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

lê. Não se diga que o fato de que a direita os publica prova de que são mesmo, para o contexto
brasileiro ou não, livros “de direita”. Na realidade, eles aparentam ser literatura contra a esquerda,
simplesmente porque a esquerda não os adota. Ela os joga nas mãos da direita, por assim dizer. O
processo é na realidade mais complicado, mas em essência é esse. Provavelmente, são os próprios
editores simpáticos à esquerda, que, conhecendo os preconceitos dominantes na esquerda, evitam
publicá-los. E assim se constitui um círculo vicioso. Esse círculo vicioso é paradigmático e não
vale só para a questão das publicações. O resultado – ou isto é a causa? – é uma esquerda que não
deu quase nenhum passo no sentido de repensar a fundo a questão da democracia, que continua
mistificando o papel da violência, que não abandona suas ilusões com os governos “socialistas”
ou “anti-imperialistas”. Um bom exemplo é a maneira pela qual são acolhidos, no Brasil, os
dissidentes cubanos (dissidentes estranhos à extrema direita). Grupos de neoleninistas ou neostalinistas violentos simplesmente os impedem de se pronunciar, como aconteceu recentemente
com uma jornalista cubana. O argumento é de que os dissidentes estariam a serviço “da direita”,
e a prova estaria no fato de que eles foram vistos em companhia de tais ou tais deputados
ultrarreacionários e se deixaram fotografar com eles. Ora, temos aqui de novo uma variante do
círculo vicioso. Sem dúvida, a direita acolhe e mesmo promove a visita de dissidentes. Isso não
teria nenhum efeito negativo se a esquerda os reconhecesse como dissidentes, como faz a esquerda
europeia. Na Europa, a direita também tenta recuperá-los ou instrumentalizá-los, mas, na medida
em que a esquerda não cai na armadilha, isto é, não os estigmatiza como direitistas,
antissocialistas, o que for, qualquer tentativa da recuperação da direita não tem maior eficácia.159
No que se refere à violência, há o mesmo tipo de incompreensão. A mitologia da violência
continua vigendo. Depois das grandes manifestações de junho, um militante de um dos
movimentos que estiveram na ponta dessas manifestações deu algumas entrevistas, nas quais
ficava claro: 1) que ele não é violento, nem propõe a violência como método; mas 2) que ele
admira a violência praticada por manifestantes de outras tendências (ou de uma outra tendência).

159

No caso da dissidente cubana, a que me refiro, houve coisas tristemente curiosas. Acusaram-na de terse deixado fotografar com deputados da direita. Acontece que ela não poderia ter tirado fotos com gente
de esquerda, simplesmente porque os deputados de esquerda boicotaram a reunião em que a dissidente
foi recebida pela Câmara... Claro que se poderia discutir se ela deveria ou não aceitar o convite de viagem
feito por associações de imprensa conservadoras. Mas isso sempre aconteceu com os dissidentes dos
países totalitários ou pós-totalitários; e é muito difícil exigir deles que recusem esses convites. O
importante é o que eles declaram e, desse ponto de vista, no que pude ouvir, não havia nada de errado
ou de inadmissível. A politica do “deixa recuperar“ de certos dissidentes tem, claro, os seus riscos, mas é
quase inevitável na situação atual. Esses riscos diminuiriam muito, ou desapareceriam, se a esquerda os
acolhesse e apoiasse.
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Mais ainda: que ele quase se extasia diante dela, chegando até a defender a teoria, muito
provavelmente errada, de que uma grande parte da população a aceita. Há assim uma espécie de
masoquismo ideológico por parte dos não-violentos diante dos violentos. Ora, como a experiência
parece ter mostrado – de minha parte, escrevi dois textos a respeito, antes que os fatos
começassem a confirmar, acho eu, a perspectiva crítica –, o emprego de métodos violentos nas
manifestações foi um verdadeiro desastre. Eles foram mal recebidos pela população, facilitaram
a infiltração da polícia, e levaram a uma quase desmoralização e enfraquecimento do movimento.
Claro que em certas circunstâncias – por exemplo, na Ucrânia, país que era dirigido por um
semiditador arquicorrupto – elas podem ser legítimas e levar a resultados. Mas não parece ser esse
o caso no Brasil de hoje. Seria preciso trabalhar o tema da violência, desconstruindo uma
mitologia, que não é apenas marxista mas também anarquista (mais precisamente, própria a uma
das variantes do anarquismo, pois há várias). A propósito, o anarquismo aparece em certos meios
como o substituto pseudoideal de um marxismo que não corresponderia mais às necessidades do
presente. Ilusão. Se o marxismo envelheceu bastante e o anarquismo acertou em alguns pontos
(ver a primeira parte deste texto), em outros, e em primeiro lugar, no que se refere à violência, ele
é bem mais desastroso do que o marxismo. Nesse ponto, poder-se-ia acrescentar, aliás, também o
que sucedeu e sucede em certas mobilizações dentro dos campus universitários. Neoanarquistas
depredam instalações da administração, cortam fios, e fazem outras violências do mesmo tipo. Só
um ingênuo pode acreditar que esse tipo de coisa poderia levar a algum tipo de progresso no plano
das lutas universitárias, e sociais em geral. O resultado que se obtém em todos esses casos é: 1) o
reforço da direita e da extrema-direita, que usa e abusa desses erros para justificar as suas próprias
violências; 2) a ameaça para as instituições universitárias, as quais, se um dia caírem na mão dos
radicais (temos alguns exemplos setoriais e no exterior) correm o risco de serem destruídas. O
que seria terrível, tanto para o país como para a esquerda. O problema político no Brasil se
apresenta muito da seguinte maneira (trata-se, de novo, de uma antinomia ou de um impasse).
Sentimos a necessidade – principalmente depois de junho – de uma radicalização, mas o problema
é que, nas condições atuais, corre-se o risco de que esta se faça em proveito dos grupos radicais,
dentro ou fora dos partidos de esquerda dominante. Empreguei duas vezes o termo “radical”, e
não foi por acaso: há uma boa radicalização (redistribuir as verbas em proveito da educação e da
saúde, rever o injusto sistema do imposto de renda brasileiro, tomar medidas para aperfeiçoar o
sistema democrático etc), e uma má radicalização (violência, intolerância, pressão e entrismo dos
grupos neoleninistas etc etc). É preciso lutar para que uma coisa não implique a outra. O que nem
sempre é fácil. Mas a boa solução não será a de abandonar todo projeto de esquerda, considerado
como utópico, em proveito da construção de partidos abertos a forças conservadoras. De lá, não
poderá vir uma real transformação.
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Falei mais dos militantes do que dos intelectuais, mas, este capítulo, sobre o qual
já dei algumas indicações, mereceria um desenvolvimento maior, que não cabe nessas
conclusões. Só vou retomar, por um momento, o fio das considerações sobre o
desconhecimento, por parte da intelectualidade brasileira, de quase toda literatura
crítica (ou histórico-crítica) sobre a política dos últimos cem anos. Tudo se passa como
se os universitários (os professores universitários) pusessem toda a sua energia, e, o que
é o mais importante, as suas exigências de rigor, na composição de suas teses e livros
de tipo universitário. Quando se passa para a política, a regra é a “doxa selvagem”. Falase como se, ao passar ao discurso político, tudo se alterasse. Ora, se há, certamente
diferenças – o coeficiente de subjetividade aumenta, certamente –, as exigências são,
no fundo, as mesmas: é preciso conhecer, em primeiro lugar, os fatos. Depois discutir
séria e longamente os argumentos. Entretanto, pessoas que revelam um rigor
extraordinário em seus trabalhos universitários dizem mais ou menos qualquer coisa
quando se trata de falar de política (não estou perdendo de vista o coeficiente de
subjetividade, nem as diferenças de opinião; falo da fundação das posições políticas,
qualquer que seja o seu conteúdo). A acrescentar o peso negativo do tipo de
sociabilidade que vai dominando certos meios da intelectualidade, a que pratica o culto
dos “gurus” e o discurso de convertidos (aqui não se trata apenas de marxismo, a coisa
é mais geral); sociabilidade que é incompatível com o desenvolvimento de uma
consciência e de um trabalho realmente críticos. O resultado é estranho: um misto de
provincianismo, de dogmatismo e de má informação. Ouvi ou li muitas coisas estranhas
no Brasil, vindo de gente, no mais, respeitável: o entusiasmo pela China, que iria,
segundo alguns, na direção da democracia; sobre a China ainda, a tese de que não se
trata de um poder expansionista, deixo de lado o elogio da Coreia do Norte (!) a que já
me referi algumas vezes, pois se trata de um caso extremo; uma visão da Europa
marcada pela vulgata leninista da Terceira Internacional, e que parece tratar da Europa
do início dos anos 1920, não da Europa de hoje; a ignorância a respeito da literatura
sobre o leste,160 a confusão entre as formas de dominação e exploração totalitárias, e

160

Assim, alguém – e não pequeno – dizia há algum tempo (não cito literalmente, mas o sentido
era este), que “agora se começa a estudar esses países”. Agora? Com isso, não quero dizer que,
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as demais formas de dominação e exploração.161 Deixo de lado a confusão reinante no
plano propriamente teórico. Quanto às perspectivas práticas, é preciso insistir em que,
ao contrário do que poderiam sugerir as aparências, não há nada mais esterilizante e
mais conservador do que um certo radicalismo abstrato como aquele que professam
alguns bons espíritos; radicalismo às vezes “temperado” por um pessimismo profundo.
Mais do que nunca, é preciso defender o projeto
independente.

162

de uma esquerda crítica e

Só ela será capaz de enfrentar, no plano ideológico, e a longo prazo, também no

plano prático, a ofensiva da direita e da extrema direita. Sem dúvida, as coisas estão longe de ser
simples. A esquerda oficial trata de desmoralizar, o quanto pode, todo discurso de esquerda
crítico, e aqueles que praticam esse discurso. Mas esse foi sempre o destino de toda esquerda
dissidente, desde o tempo em que os stalinistas denunciavam os trotskistas como “agentes do
imperialismo... alemão”.163 É preciso enfrentar as ortodoxias dominantes. Afinal, no Brasil, elas
são mais fracas do que as ortodoxias no poder, como a de Cuba, cuja capacidade de nuisance,
diga-se de passagem, é às vezes curiosamente subestimada, para desqualificar os dissidentes. E
isto por parte de gente, precisamente, incapaz de enfrentar as ortodoxias “sem poder” e por isso
mesmo muito mais fracas, como as que temos, por ora, ao menos, no Brasil. Mesmo que a palavra
de uma esquerda crítica e dissidente não possa ter, por enquanto, uma base maior do que a de
pequenos grupos, ela é, a longo prazo, muito importante, e, desde já, essencial. Não nos iludamos.
Se as ortodoxias marxistas oficiais – refiro-me aqui não às direções dos partidos de esquerda e
extrema esquerda brasileiros, mas aos setores mais dogmáticos de certa intelectualidade

na imprensa e na literatura política europeias também não se registrem enormidades. A
diferença é que, ao contrário do que ocorre no Brasil, quando é o caso, logo aparece gente lúcida
e competente que põe os pingos nos is.
161
Assim, fala-se de “capitalismo” a propósito de tudo. Às vezes, até a propósito dos antigos
regimes do leste. Claro que se poderia apelar para a noção de “capitalismo de Estado“. Mas ela
teria de ser explicada, e, de qualquer forma, “capitalismo de Estado“ sempre foi considerado,
mesmo por parte dos que adotavam o conceito, como uma forma muito especial e muito
diferente do capitalismo tout court.
162
Uma esquerda crítica e independente é, para mim, resumindo, uma esquerda que não seja
nem leninista, nem socialdemocrata. Aos que pensam que essa exigência é utópica ou irrealista,
deve-se dizer que, mesmo se não hegemônica, tal esquerda tem uma longa história, e uma longa
tradição que é preciso retomar e atualizar.
163
Já expliquei a ambiguidade da dissidência trotskista. A expressão é quase um oxímoro, se
pensarmos na reponsabilidade também de Trotski, como bolchevista, na emergência do
stalinismo. Trotski quer sovietes livres: ah!, pois foi ele mesmo que acabou com a liberdade dos
sovietes. Que ele pensasse nisso no primeiro semestre de 1918. Porém, apesar de tudo, não é
menos verdade que, em certo momento, e com as suas limitações e contradições, o trotskismo
representou uma bandeira crítica e dissidente. Não representa mais.
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“marxista”, que eles estejam dentro ou fora dos partidos – chegassem ao poder (o que, por ora,
pelo menos, é, sem dúvida, muito improvável), não teríamos socialismo algum, mas governos
burocráticos autoritários, com toda a sua carga de opressão, violência e primarismo. Objetar-se-á
dizendo que, com essas críticas, corre-se o risco de levar água para o moinho da direita e dos
opressores e exploradores em geral. Pelo contrário. E por três razões pelo menos. Primeiro. Diante
do que constitui uma verdadeira ofensiva da direita e da extrema direita, a esquerda tem de ter
ideias muito claras sobre o significado da história dos últimos cem anos, sem o que ela não poderá
ter hegemonia intelectual. O “grande público”, intelectual principalmente, não vai aceitar mais o
blablabla tradicional, falso em termos fáticos, e opressivo em termos políticos, em torno de
“revolução chinesa”, ou da Cuba dos Castro. Em segundo lugar, não se pode perder de vista que
o projeto político de uma certa extrema esquerda hoje, como já acontecia, mas de outro modo,
no passado, não vai na direção de algum tipo de emancipação. O que ela tem como perspectiva,
não nos iludamos, é um governo de tipo populista-autoritário – um puro totalitarismo é hoje
problemático, mas não é preciso chegar aí, para instaurar um pequeno inferno político –, um
governo que não representaria progresso, mas regressão. Imaginemos – simples hipótese muito
improvável, mas vale o exercício – um governo composto por algumas das figuras conhecidas,
mais fanáticas, de uma certa extrema esquerda universitária, por exemplo. Sem dúvida, é provável
que eles viessem a dar alguns passos em favor de parte do proletariado e dos camponeses (parte
que eles incorporariam direta ou indiretamente à burocracia de Estado), mas as vantagens
concedidas – a experiência histórica o mostra – não seriam duradouras. Elas se perderiam em
alguns anos. Em compensação, eles acabariam com as liberdades no país, instaurariam um clima
irrespirável, imporiam uma ideologia retrógrada e mentirosa, deformariam a educação
universitária etc etc. E se a sorte daqueles que teriam sido eventualmente beneficiados logo
mostraria a sua verdadeira figura, o destino do resto da população, classes médias principalmente,
seria desde logo o pior. A acrescentar que não se deve descartar a possibilidade de que parte dos
ideólogos de certa extrema esquerda venham a abraçar a ideologia do “socialismo (sic) chinês”.
Este é o rumo que está tomando a política dos seus amigos cubanos, sem que se possa dizer, por
ora, até onde ela terá sucesso. E em termos – digamos – históricos, é essa a possibilidade concreta
que se lhes oferece. O neomaoismo e o neoleninismo, em forma mais ou menos pura, têm muito
poucas possibilidades de sucesso. Como já disse, claro que se trata de hipóteses. Mas a
experiência mostrou que para uma parte da extrema esquerda (e não só a que controla um Estado),
o inimigo é muito mais a democracia do que o capitalismo. Do leninismo e do stalinismo eles
herdam, assim, não tanto a crítica ao capitalismo, quanto o horror à democracia, e o autoritarismo.
(Quanto aos chineses, eles acabaram celebrando as bodas festivas de reconciliação com o exinimigo, o capitalismo. “Ser rico é glorioso”, dizem, desde há já bastante tempo, os “comunistas”
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chineses). A última razão pela qual, ao fazer as considerações críticas que faço, não levo água
para nenhum moinho da direita, é que há um movimento – uma “transferência de populações” –
já antigo, que leva uma parte da extrema esquerda até a extrema direita. Sabe-se, de fato, que uma
porção considerável dos adeptos do neoconservadorismo vem da extrema-esquerda. Os elementos
mais violentos e niilistas da extrema esquerda evoluem – ou involuem – com certa frequência,
para a extrema direita. Há exemplos disso também no Brasil. Criticar certos dogmatismos e certas
práticas de violência pseudoprogressista é, assim, interromper o processo de germinação dos
futuros neoconservadores de daqui a uma ou duas décadas. No centro da minha argumentação
está uma tese que vai a contrapelo do marxismo. A tradição marxista nos ensina que o essencial
é o que se passa na base social. O que ocorre nas direções, importa – às vezes se diz mesmo que
importa muito –, mas permanece sendo, de certo modo, adjetivo. Porém, a experiência do século
XX, que tentei analisar, nos mostra que há alguma coisa que não funciona nessa perspectiva. O
marxismo é eminentemente sociologista. Ele superestima o social, em detrimento do político.
Entenda-se: por “político” penso, aqui, não só, e não em primeiro lugar, o poder de Estado, mas
o poder das direções em geral, em particular o dos partidos. A experiência histórica do
totalitarismo no século XX mostra que as direções marcam, muito mais do que supunha a
tradição, o destino dos movimentos. Elas lhe imprimem o sentido, e, mais que isso, lhes dão como
que a essência, embora as manobras das direções não sejam, claro, incondicionadas. Mas isso
basta para impor uma mudança essencial na maneira de ver a história, a história do presente, no
caso. Frequentemente, ouve-se o argumento de que o que decide é “o processo”. Assim, num
manifesto a propósito da crise na mais importante universidade do país, manifesto particularmente
infeliz, diga-se de passagem – assinado por muito poucos, mas infelizmente, incluindo gente que,
por sua experiência e qualificação, não devia entrar numa galera dessas – lê-se algo assim como
(não cito literalmente): “os defeitos (ou ‘as insuficiências’?) serão corrigidos no curso do próprio
processo”. Vai aí um típico pronunciamento “sociologista”. Mais precisamente: um
pronunciamento “progressista”, no sentido pejorativo do termo (aqui, “progressista” = o que tem
“fé” ingênua no progresso). Os signatários do manifesto acham que as violências, o radicalismo
vazio, o dogmatismo, o neoanarquismo descabelado, as atitudes de tipo policialesco – não
esqueçamos que houve e há um policialismo de esquerda que, aliás, não reprime só a direita, mas
principalmente a (outra) esquerda – tudo isso seria “fenomenal”, “secundário”, e viria a ser
neutralizado ou liquidado pelo grande movimento subterrâneo. Por outras palavras, as “escórias”
seriam devoradas pelo “processo”. Só que o que vimos no século XX foi o contrário: o processo
não devorou as escórias, foram as escórias que devoraram o processo. A superestrutura
micropolítica engoliu a infraestrutura social. Não foram os camponeses chineses que decidiram
aonde desembocaria a revolução chinesa, foram os seus chefes, que não eram camponeses. Os
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camponeses entraram no que veio a ser o destino da revolução, mas principalmente como carne
de canhão. A coisa pode ser dita também de outro jeito, retomando o que escrevi anteriormente.
A ilusão está na própria ideia de que o “processo” é em si mesmo de “progresso”. Na ideia ilusória
– bem marxista, apesar da complexidade da teoria marxiana – de que vamos na direção do
socialismo. É a ilusão do progresso, a qual atinge muito mais gente do que se supõe (atinge,
inclusive, como vimos, muitos críticos, marxistas ou não, do “progresso”). Ela está por trás de
muitas manifestações ingênuas (?) de quem não deveria ser ingênuo.164 O “processo” não vai na
direção do socialismo, nem de um poder progressista. Sem uma intervenção lúcida e
descompromissada por parte das forças de emancipação, e que provoque uma ruptura muito mais
profunda que supõe a tradição, o “processo” vai, antes, na direção de novas formas de exploração
e opressão. Assim, há, de certo modo, duas leituras possíveis da situação presente, nenhuma das
quais é, a rigor, marxista: ou devemos pensar que estaríamos diante de um movimento subterrâneo
de progresso sim, mas que se revela impotente, dado o peso negativo essencial que têm as
direções; ou devemos pensar que vivemos um processo que, em si mesmo, não é progressista; as
direções não fazem mais do que sobredeterminar essa força de inércia. Na realidade, a situação é
complexa, porque a sobredeterminação negativa pode se manifestar nas próprias bases,
constituindo, ela mesma, um elemento das “forças de inércia”. Dir-se-á que os marxistas, os
melhores, em todo caso, já sabem de tudo isso. Engano. De fato, eles sabem alguma coisa. mas
numa outra escala, isto é, dando aos elementos em jogo um outro peso relativo, ou os articulando
de outro modo e, por isso mesmo, o que eles sabem (?) é outra coisa. Sem prolongar essa
discussão, importa salientar que nada do que foi dito até aqui implica uma perspectiva pessimista
e, menos ainda, niilista, em relação à luta emancipatória. Significa sim que ela é difícil, complexa,
“complicada”. Ela pode, porém, ser vitoriosa. Mas a condição necessária dessa vitória é que essa
complicação seja assumida e não escamoteada.

164

Mais precisamente: como sempre, aparecem aí dois tipos de personagens: de um lado, os
que se iludem; de outro, os que sabem bem o que querem, aquilo mesmo, um populismo
autoritário.
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Apresentação

Fábio Weintraub

Três poetas contemporâneas, Fabiana Faleiros, Luísa Nóbrega e Marília Garcia, em
diálogo “cego”, sem identificação dos remetentes, com uma quarta, Hilda Hilst, falecida há mais
de uma década. Quatro mulheres numa correspondência disparada não pela poesia, mas por
fragmentos em prosa da escritora ausente, retirados de livros como Ficções (1977), A obscena
senhora D (1982), Contos de escárnio. Textos grotescos (1990) e, sobretudo, Cartas de um
sedutor (1991). O mosaico de fragmentos, elaborado por Marcela Vieira, proponente do jogo,
varia conforme o destinatário, iniciando-se contudo com o mesmo parágrafo, de teor
metalinguístico, oriundo dos Contos de escárnio.
Estimuladas por tal recorte na prosa hilstiana, Fabiana, Luísa e Marília reagem
respondendo não à Hilda, mas trocando textos entre si, textos aos quais são acrescentados
novos fragmentos hilstianos, geralmente nas extremidades de cada segmento. No final, três
textos sem destinatário específico, sem nenhum “para” após as iniciais de cada poeta.
Configurado desse modo, o jogo cria um fluxo discursivo desigual, em que a sequência
de textos rompe com a ideia estrita de correspondência, pois, embora haja ecos e retomadas do
discurso alheio entre as “carteadoras”, isso não configura propriamente respostas específicas,
focalizadas, a estímulos antecedentes. Comentando a natureza dos textos do mendigo
Stamatius e do aristocrata Karl, personagens complementares de Cartas de um sedutor, o crítico
Alcir Pécora refere-se a seus escritos menos como “conversas efetivamente trocadas entre
pessoas diversas” e mais como “desencontros acirrados, rompimentos, desenganos”, uma vez
que, para Hilda, a tarefa da escrita “parece condensar o silêncio das cartas jamais
correspondidas”.165
Aqui, no entanto, essa incorrespondência, na qual a solidão fornece lastro para a ousadia
criativa, adquire novas dimensões, não apenas pela ausência da remetente inicial – cuja voz,

165

PÉCORA, Alcir. Nota do organizador. In: HILST, Hilda. Cartas de um sedutor. São Paulo: Globo, 2002, p. 10.
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sem embargo, continua a ressoar no diálogo das poetas por ela instigadas numa espécie de
paraventriloquismo –, mas também pelas diferentes distâncias assumidas por Fabiana, Luísa e
Marília em face da voz espectral.
Se em Hilda muitas vezes a figuração do feminino assume face negativa, como penhor
da sinistra domesticidade que a pornografia vem desestabilizar, em Fabiana Faleiros, as tensões
entre os espaços doméstico e social (“Chego em casa sozinha depois do show”) atualizam o
problema da violência de gênero, com direito a evocações da boçalidade troglodita de uma
figura como o deputado federal Jair Bolsonaro (“não estupro porque você não merece”),
associadas ao bullying misógino, homofóbico e capacitista contra a garota de seios grandes e
botas ortopédicas. A isso se somam hesitações entre o vago desejo de maternidade
(“filhoounao” é a senha da personagem nas redes sociais) e uma vivência traumática do corpo,
adoecido (a mãe com febre chikungunya) ou teratogênico (“sonhei que tinha uma teta na altura
do antebraço/ na mesma altura onde mamam na gente”).
Tais obsessões ecoam a mística corporal hilstiana e o desejo de ascese erótica, tão
central em um livro como A obscena senhora D, ressurgindo com inflexão diversa nos textos de
Luísa Nóbrega, poeta e performer como Fabiana, cujos trabalhos frequentemente incorporam
elementos

biográficos

(a

deficiência

auditiva

congênita166

da

artista

comparece

autoficcionalmente em passagens do tipo “eu escuto, mas só escuto mais ou menos”, “tem um
livro na mesa que eu não sei de quem é/ chamado ‘os surdos’” e “talvez seja o estrondo/ talvez
o cano no meio do caminho/ mas você não ouve bem”).
Enquanto em Hilda o corpo é ao mesmo tempo obstáculo à iluminação e via de
passagem para o divino, buraco cheio de excremento por onde Deus circula (“Deus entra e sai,
Ehud?”), nos textos de Luísa ele é sítio de permanente falta e reinvenção, corpo amputado e
protético, avesso a indagações metafísicas (“eu quase nunca uso a palavra corpo eu quase nunca
uso a palavra Deus”), superfície sujeita à violência das perfurações artificiais, livro a ser escrito
ou flauta aberta ao ar dos objetos, sem perspectiva de comunhão (“eu abro buracos em muitos

166

A esse propósito, explica a poeta Érica Zíngano: “Não me parece, portanto, equivocado ressaltar como o seu próprio corpo (e as
suas deficiências biológicas congênitas) tornaram-se suas matérias de trabalho (quer dizer, de contato). Em muitas das
performances que começou a realizar, Luísa vale-se da sua própria deficiência auditiva ou da sua dificuldade articulatória para
extrapolar-se, testando os limites da linguagem como um medium e da sua única morada, o corpo, esse conjunto informe de
farelos”. Zíngano, Érica. Mercúrio em conjunção com o ascendente: Érica Zíngano apresenta o trabalho de Luísa Nóbrega. In:
Revista Modo de Usar, 28 ago. 2014. Disponível em
<revistamododeusar.blogspot.com.br/search?q=n%C3%B3brega>. Acesso em 2 ago. 2015.

143
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

lugares distintos,/ como a parte de trás do pescoço, a parte da frente,/ no peito o osso externo/
debaixo do umbigo, a virilha”; “as costas são páginas duplas/ que você escancara ao mesmo
tempo/ como se rasgasse um embrulho// o tampo da tua garganta faz um click/ quando a carne
se descola”).
Nota-se então como, a despeito do caráter fragmentário, das diferenças de gênero,
estilo e temperamento entre os textos, alguns fios narrativos vão aos poucos se delineando. Às
lucubrações metafísicas de Hillé/Hilda segue-se a travessia do vale da morte, recolhida por
Fabiana (“Escuto um homem gritando na rua/ da minha casa:/ eu vou atravessar o vale da
morte/ quando eu morrer quando eu acordar/ vai ser pior aqui filho da puta em vida”), o que se
casa à enunciação do apocalipse reproduzida por Luísa (“faz uns dias tinha um pastor/ num palco
montado na praça/ repetindo aquela frase do apocalipse/ e os que não morreram pedem pela
morte,/ mas ela não vem”), associando a reflexão sobre o fim dos tempos à ideia de artifício, do
tal corpo inventado, amputado, protético. Corpo que já não constitui objeto de humor, horror e
epifania, como em Hilda, mas de um deleite contraditório:

eu gosto/não gosto das flores artificiais
eu gosto/não gosto do fim dos tempos
[...]
se um cachorro arrancar meu braço
será que sai sangue ou tinta?
será que meu braço é de plástico?
eu não sei, eu acho bonito

Marília Garcia, terceira voz nesse correio arretado, ingressa na conversa seguindo de
modo rigoroso a sugestão do segmento inicial: “não gosto de colocar fatos numa sequência
ortodoxa, arrumada. Os jornais estão cheios de histórias com começo, meio e fim”. Marília se
aferra ao ideal de subversão do encadeamento lógico-linear das narrativas e faz três entradas:
a primeira dedicada aos “começos”, a segunda aos “meios” e a terceira aos “fins”. Em “MG para
FF”, uma sequência de diferentes começos (citações de frases lidas ou ouvidas) suspende o fluxo
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narrativo pela reiteração do espanto diante de potenciais disparadores dialógicos (“como se
começa uma conversa com alguém?”). Em “MG para LN”, é a vez dos “meios”: ela se serve de
imagens de travessia e perfuração presentes no texto de Luísa para pensar “o que acontece
durante”, “o que acontece no meio”. Curiosamente, é no final desse segmento que a meu ver a
inclusão de fragmentos hilstianos feita por Marcela alcança a maior “liga”, com um miniconto
oriundo de Cartas de um sedutor,167 em que a exigência convencional feita a um escritor quanto
à necessidade de “fôlego” narrativo, isto é, de desenvolvimento do que se situa entre o começo
e o fim, é “respondida” com um texto “breve, leve conciso, apressado de si mesmo, livre de
dados pessoais” em que se narra a morte do crítico, cujo fôlego termina durante uma prova de
natação.
Já no segmento “MG”, são os fins que dominam, mesmo que provisórios (“por enquanto
acabou”, “acabou o tempo”, “chega-se ao fim pelo contato”). Dentre as três poetas, Marília
talvez seja quem segue mais à risca as “instruções” do jogo, cingindo-se de modo sistemático
aos textos alheios para edificar o seu discurso.
Por falar em instruções, vale lembrar que, além daquelas que definem o mecanismo da
correspondência, há também as inventadas pela própria Hilda, como as “Pequenas sugestões e
receitas de espanto antitédio para senhores e donas de casa”, incluídas em Contos de escárnio,
retomadas por Luísa Nóbrega (“instruções expressas para uma espécie de ritual”) de modo
explícito (“arranho essas citações de madrugada a te imitar”) e em seguida por Marília (“um dia
chegaram as instruções”). Parodiando a forma didática dos manuais de etiqueta e revistas
femininas, em Hilda, tais receitas consistem numa série de performances nonsense para solapar
a ordem doméstica: há várias sugestões de abandono do lar (por suicídio ou viagem); as crianças
são mais de uma vez alvo de crueldade; a família, a televisão e o mundo do consumo sofrem
contínua avacalhação, ao passo que a relação com o leitor oscila entre o incentivo ao
autocontrole (“contenha-se”) e o estímulo ao desrecalque (“tá na hora”). No jogo ora armado
entre FF, LN e MG, as instruções funcionam numa chave mais grave (isto é, com menos humor)
e metalinguística, definindo, porém, uma assimilação surpreendente do legado hilstiano.

167

Hilst, Hilda. Cartas de um sedutor. São Paulo: Globo, 2002, p. 154-5.

145
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Que o leitor aceda então ao cerne dessas conversas cruzadas, dessas cartas misturadas
cuja leitura talvez demande de nós aquele colírio “feito da mesma substância/ que existe no
olho dos peixes/ que moram no fundo do mar”.

146
REVISTAFEVEREIRO.COM

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Correspondência entre Fabiana Faleiros, Marília Garcia e Luísa Nóbrega em torno de textos de
Hilda Hilst
0 – HH para FF

Sempre sonhei ser escritor. Mas tinha tal respeito pela literatura que jamais ousei. Hoje, no
entanto, todo mundo se diz escritor. E os outros, os que leem, também acham que os idiotas o são.
É tanta bestagem em letra de forma que pensei, por que não posso escrever a minha? A verdade
é que não gosto de colocar fatos numa sequência ortodoxa, arrumada. Os jornais estão cheios de
histórias com começo, meio e fim.

Cansei-me de leituras, conceitos e dados. De ser austera e triste como consequência. Cansei-me
de ver frivolidades levadas a sério e crueldades inimagináveis tratadas com irrelevância,
admiração ou absoluto desprezo. Sou velha e rica. Chamo-me Leocádia. Resolvi beber e berimbar
antes de desaparecer na terra, ou no fogo ou na imundície ou no nada.

aquieta-te, deixa-me limpar o molhado da cara
a gosma da boca, aqui, limpa, já está bem, está bem, preciso continuar, olha, quis te tocar lá
dentro na ferida da vida, ouviste? segurei o toque para te fazer em dor, em mais dor, ouviste? ah
cadela lixo porca maldita eu mesma
não fales assim, não esta hora
não é hora da morte? por que me interrompes nesta hora? cala-te, é morte minha. sempre que te
deitavas comigo, homem, a carne era inteira loucura e sedução, não enfiava os dedos, o sexo,
não sentias?
sim
a vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca compreender. por
isso é que me recusava muitas vezes. queria o fio lá de cima, o tenso que o OUTRO segura, o
OUTRO, entendes?
que OUTRO mamma mia?
DEUS DEUS, então tu ainda não compreendes?
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Gostaria de ser coeso, calmo, frívolo. Sim porque há coesão e calmaria na frivolidade. Ou não
pensam assim? Então repensem. Tinha horror ao sexo. Cheiros gosmas ginástica convulsão.
Horror principalmente ao silêncio daquelas horas. Melhor, horror dos guinchos e outros sons que
se pareciam aos sons das funduras, dos poços, das borbulhas. Gostava de sentar-se e ler.
Principalmente Chesterton e sua Ortodoxia. Os amigos perguntavam: tu não gosta de foder, não?
Não, ele respondia, tenho nojo. Nojo de quê? De corpos se juntando, dos cheiros, dos ruídos. Foi
ficando sozinho com seus livros e seu nojo. Gostava de pensar mas pouco a pouco foi sentindo o
cheiro das ideias, e as mais possantes, as mais genuínas, as mais veementes tinham o mesmo
cheiro do sexo e daquela gosma da casuarina. Então pela disciplina e pelo jejum foi esvaziando a
mente. Via cores e as cores não tinham cheiros e isso era bom. Sentou-se no chão da sala e ficou
ali até perceber que tinha se tornado um ponto vivo de luz dourada. Até que o garotão o acordou
e disse: qué mais uma berba, doutor?

0 – HH para LN

Sempre sonhei ser escritor. Mas tinha tal respeito pela literatura que jamais ousei. Hoje, no
entanto, todo mundo se diz escritor. E os outros, os que leem, também acham que os idiotas o são.
É tanta bestagem em letra de forma que pensei, por que não posso escrever a minha? A verdade
é que não gosto de colocar fatos numa sequência ortodoxa, arrumada. Os jornais estão cheios de
histórias com começo, meio e fim.

Quando gozo espio a amplidão. A minha amplidão aqui de dentro. A que não tive, a que perdi.
Perdi tantas palavras!

Minha vida tem sido um sair de todos os buracos. Sair... imaginem, estou cada vez mais fundo,
ou saio de um e entro noutro, buracos pequeninos, maiores, agigantados, e outros grandes buracos
cheios de excremento, e eu tentando apenas inventar palavras, eu tentando apenas dizer o
impossível.
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Miudez, quentura, gosto. Mover-se pouco. Não dizer. As mãos na parede. No corpo. Pensar o
corpo, tentar nitidez. Hillé menina tateia Ehud menino. Dedos dos pés. Se a gente mastigasse a
carne um do outro, que gosto? E uma sopa de tornozelo? E uma sopa de pés? Na comida não se
põe pé de porco? Por que tudo deve morrer hen Ehud? Por que matam os animais hen? Pra gente
comer. É horrível comer, não? Tudo vai descendo pelo tubo, depois vira massa depois vira bosta.
Fecha os olhos e tenta pensar no teu copo lá dentro. Sangue, mexeção. Pega o microscópio. Ah,
eu não. Que coisa a gente, a carne, unha e cabelo, que cores aqui por dentro, violeta vermelho. Te
olha. Onde você está agora? Tô olhando a barriga. É horrível Ehud. E você? Tô olhando o pulmão.
Estufa e espreme. Tudo entra dentro de mim, tudo sai. Não tem nada que só entra? Não. E Deus?
Deus entra e sai, Ehud? Isso não sei.

O que eu podia fazer com as mulheres além de foder? Quando eram cultas, simplesmente me
enojavam. Não sei se alguns de vocês já foderam com mulher culta ou coisa que o valha. Olhares
misteriosos, pequenas citações a cada instante, afagos desprezíveis de mãozinhas sabidas,
intempestivos discursos sobre a transitoriedade dos prazeres, mas como adoram o dinheiro as
cadelonas!

Ó conas e caralhos, cuidai-vos! Clódia anda pelas ruas, pelas avenidas, olhando sempre abaixo
de vossas cinturas! Cuidai-vos, adolescentes, machos, fêmeas, lolitas-velhas! Colocai vossas
mãos sobre as genitálias! A leoa faminta caminha vagarosa, dourada, a úmida língua nas beiçolas
claras! Os dentes, agulhas de marfim, plantados nas gengivas luzentes! Cláustica Clódia atravessa
ruas, avenidas e brilhosas calçadas. Ó, pelos deuses, adentrei vossas urnas de basalto porque a
leoa ronda vossas salas e quartos! Quer lamber-vos a cona, quer adentrar caralhos, quer o néctar
augusto da vagina e falos! Centuriões, moçoilos, guerreiros, senadores, atentai! Uma leoa
persegue tudo o que é vivo mole incha e cresce! Trançai vossas pernas, trançai vossas mãos
atentas sobre as partes pudentas! Não temais a vergonha de andar pelas ruas em torcidas posturas,
pois Clódia está nas ruas!

0 – HH para MG
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Sempre sonhei ser escritor. Mas tinha tal respeito pela literatura que jamais ousei. Hoje, no
entanto, todo mundo se diz escritor. E os outros, os que leem, também acham que os idiotas o são.
É tanta bestagem em letra de forma que pensei, por que não posso escrever a minha? A verdade
é que não gosto de colocar fatos numa sequência ortodoxa, arrumada. Os jornais estão cheios de
histórias com começo, meio e fim.

Por isso quem sabe envolvi cada palavra na chama cor de laranja, pena então que os versos só
consigam vigor a adequação quando enfim já para nada servem. Os do outro lado entendem
quando sobrevoo colinas de duro papel e de cimento, sobrevoo a terra, pretendo afastar-me e
ainda não posso, os meus fazeres mínimos talvez deem sequência a uma vida desjuntada como a
minha, hoje veio à casa uma jovem senhora, carregada de modismos, de nadas, olhou as
geringonças, disse puro, eu disse o quê, senhora?

Estou doente por tudo isso e porque não posso pensar na morte, nem na minha nem na do Kraus
nem na barata, tenho medo da pestilenta senhora e imagino-me puxando-lhe o grelo, esticandolhe os pentelhos até ouvir sons tensos arrepiantes. Hoje gritei demente: vem, Madama, vem, e
irado, numa arrancada, soltei da pestilenta grelo e pentelhos e eles esbateram-se frenéticos nos
seus baixos meios. Se pudesse seduzir a morte, lamber-lhe as axilas, os pelos pretos, babar no seu
umbigo, entupir-lhe as narinas de hálitos melosos, e dizer-lhe: sou eu, gança, sou eu, mariposa,
sou Karl, esse que há de te chupar eternamente a borboleta se tu lhe permitires longa vida na
olorosa quirica do planeta.

Rimbaud tinha dezenove quando escreveu aquilo é, mas é raro, moçoilos são fracotes no UMM,
e então continuando, um de vinte, vinte cinco talvez, duro e vigoroso, um que não sucumba diante
do mosaico intumescido de cores vivas onde desenhas a vida, e num canto lá em cima desse
grande mosaico um negrume de vísceras, um desespero só teu, esse negrume teu que busca es que
busco La Cara, La Oscura Cara bobagem. Então continuando, esse muito jovem há de sorrir diante
do teu discurso, te põe de imediato a mão nas tetas e diz teu Deus sou eu, Hillé, já me encontraste,
e se ainda continuares com tuas pretensas justas palavras e tua cara de pedra quando falas na
busca, esse muito jovem há de te mostrar já sei. Uma bela caceta isso. E delicado mas firme te faz
abrir as pernas e repete sei. Teu Deus sou eu.
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1 – FF para LN

Chego em casa
sozinha depois do show
.

Chego em casa
depois do show
e digito minha senha
nas redes sociais
“filhoounao”
.
Depois do show
chego em casa
eu que no colégio tinha fama de galinha
por ter desenvolvido os seios grandes
antes
das demais colegas
.
Já em casa
depois do show
começo a conversar com a amiga
que sofria bullying de sapatão
pois usava botas ortopédicos
para corrigir um problema de pé chato
.
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Chego em casa
depois do show
e leio
“inseto em genitália e éter eram formas de tortura”
e leio
“não estupro você porque você não merece”
e leio
“que tu tem que e voltar feito uma chuva feito um raio forte e quando tu chover eu vou
ta de boca aberta na rua feito um cachorro sedento”

e leio
“releio o que tu escreves pra mim e teu peso dobra, triplica/ teu corpo eu já joguei pro alto e sei
que tu cabes nos meus braços e que eu sou capaz de te equilibrar na ventania/ eu não sou capaz
é de equilibrar tuas palavras/ quem te escreve é o nada para quem tu endereça os teus e-mails”

.
Chego em casa
depois do show
e faço a conta de quanto ganhei
nos últimos shows
.
Me depilo em casa
sobrando dinheiro
pego táxis
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.
No taxi depois do show

Eu já te conheço, já te peguei nesse lugar? Eu disse não, nunca vim aqui antes. Daí ele disse
então eu já te levei em outro lugar. Você não é daqui, né? Por que eu já conversei contigo, você
ficou conversando bastante comigo, sei pela tua voz manhosa, essa voz de quem parece que está
morrendo.

.

Depois do show
me arrependo
de não ter ficado em casa
escrevendo

.

Escuto um homem gritando na rua
da minha casa:
eu vou atravessar o vale da morte
quando eu morrer quando eu acordar
vai ser pior aqui filho da puta em vida
eu te garanto que te ponho de baixo do teu prédio demônio eu tenho só pq não conheço o amor
me explica aquilo
que eu gusto
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tinha tal respeito pela literatura que jamais ousei

como se eu estivesse numa cela. numa selva.
só que as grades da selva eram bambus.
quase quebrei os pulsos
ao inclinar um pouco os ferros
tentando vislumbrar alguma coisa
além dos troncos

.

toda vez que a lua entra em quarto minguante
um cano irrompe pelo asfalto.
você caminha pela rua e encontra um triângulo isósceles delimitado
por fitas com diagonais pretas e amarelas

tem água demais, não dá para atravessar a calçada
o banheiro de cima de fora tem um cheiro ácido, pungente

.
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de vez em quando abro buracos com uma furadeira.
então escorrem cascatas de bolas de gude escuras,
estalando umas nas outras, fazendo ruídos.
eu abro buracos em muitos lugares distintos,
como a parte de trás do pescoço, a parte da frente,
no peito o osso externo
debaixo do umbigo, a virilha

às vezes não é uma furadeira mas uma daquelas
lâminas metálicas giratórias que rodam sobre si mesmas,
numa espécie de canto de uma nota só
sustentado, obsessivo

com elas eu faço um corte preciso nas costas.
começo logo acima do cóccix e vou até a base da nuca
abrindo o peito por trás

.

as costas são páginas duplas
que você escancara ao mesmo tempo
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como se rasgasse um embrulho

o tampo da tua garganta faz um click
quando a carne se descola

.

certa vez abri um buraco redondo exatamente no meio do tronco
deixei passar por ele o jorro de uma mangueira de incêndio

eu quase nunca uso a palavra corpo eu quase nunca uso a palavra deus
cada vez que roço a tua pele vomito um réptil desmaiado

.

um cara recebeu esses dias
instruções expressas para uma espécie de ritual

escreva num papel a frase que precisa escorrer pelo ralo.

recorte as sílabas com uma tesoura de escola
embaralhe
e mantenha os olhos fixos
até descobrir aquela/aquelas
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que você precisa chamuscar.

deposite a sílaba escolhida em uma frigideira
aqueça em fogo baixo
espere até que exploda em câmera lenta.
coloque-a então na boca, mastigando cuidadosamente
até que a mistura se torne viscosa.

engula afoito o líquido branco.

.

ah como o topo da minha cabeça arrepia todo
enquanto eu arranho essas citações de madrugada,
a te imitar

.

deixo as canções girando no estômago
como numa máquina de lavar

quando ajoelho diante da britadeira
o pensamento dá um salto mortal
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1.
ela disse “aqui começa o deserto”
e aquele era um começo.
não gostava de colocar o fatos
numa sequência arrumada:
“os jornais estão cheios de histórias
com começo, meio e fim”
por isso ficava no escuro
e marcava as palavras em laranja
destacando só os começos.
o primeiro era o deserto:
aqui começa o deserto.

2.
hoje veio à casa uma jovem senhora,
olhou as geringonças e disse puro
e eu disse o quê, senhora?
“eu tinha 4 anos,
e a guerra tinha acabado de começar.”
hoje gritei demente:
vem, madama, vem. e ela chegou em casa,
era uma jovem senhora, de óculos escuros,
e ela disse: puro.
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3.
no terceiro começo
estou num trem
como se começa uma conversa com alguém?
ela disse
de qual terminal sai o seu voo?
eu disse o quê, senhora?
estou num trem
a viagem de trem tem começo meio e fim
e ela disse:
“a verdade é que não gosto de colocar fatos
numa sequência ortodoxa.”

4.
“o estômago dos polvos
é assombroso”. esse é um começo,
mas não é um livro nem carta
esse começo não estava lá.
“você sabia, madama,
que o estômago dos polvos é assombroso”
mas o que começa assim?
e os olhos? você lembra dos olhos dos polvos?
voltemos voltemos por favor
voltemos ao começo:
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para ver no escuro
uma mulher injetou nos olhos um colírio
feito da mesma substância
que existe no olho dos peixes
que moram no fundo do mar.
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faz uns dias tinha um pastor
num palco montado na praça
repetindo aquela frase do apocalipse
e os que não morreram pedem pela morte,
mas ela não vem

enquanto ele falava
bexigas coloridas enchiam e estouravam
dentro da boca
a seus pés, ao redor do palco,
brotavam flores artificiais

"talvez seja nossa missão registrar isso que se passa aqui", alguém disse
e sacou uma câmera

o pastor continua vociferando
alguém discorda
as folhas de plástico me arranham as omoplatas
a câmera arde
eu escuto mas só escuto mais ou menos
eu não entendo nada quando estou de pé
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na fileira de trás

ontem acordei com um hieroglifo
desenhado nas costas
estou planejando visitar um canil
um dia desses

estou dormindo do lado de um cara
que dorme com uma máscara cinza
de vez em quando ele começa a tremer
e eu desperto

hoje ele me mostrou as esculturas dele
tem uma que me lembra aquele sonho do Freud
a injeção de Irma

tem outra que parece um anus
mas se chama coelho
tem uma que parece uma vagina
mas se chama porta
tem uma em um ouvido brota
de uma viga de madeira

tem um livro na mesa que eu não sei de quem é
chamado "os surdos"
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o ouvido na viga de madeira me lembra aquela expressão
"surdo como uma porta"

eu gosto disso das partes do corpo parecerem próteses
eu gosto disso das partes do corpo serem amputáveis
eu gosto de próteses, eu gosto de botas ortopédicas
gosto dessas superfícies cor de pele
e textura de borracha
escrevi isso, uma vez
"amo tudo o que é sinistro"

às vezes eu tenho que escrever sobre uns livros idiotas
às vezes os livros não são exatamente idiotas, mas quase
num dos livros quase idiotas tinha uma crônica
em que uma mulher confundia rosas de verdade
com rosas artificiais
a autora falava disso num tom melancólico
como se as flores artificiais fossem uma espécie de sinal
do fim dos tempos

eu gosto/não gosto das flores artificiais
eu gosto/não gosto do fim dos tempos
quem sabe se a gente já está morto sem ter percebido
eu gosto dessa dança dos mortos vivos
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se um cachorro arrancar meu braço
será que sai sangue ou tinta?
será que meu braço é de plástico?
eu não sei, eu acho bonito

:::

HH: Uma vez eu trabalhei numa fábrica de bolsas de plástico, foi depois daquela dos relógios,
aquela que funcionou bem e que por isso não fecharam, então quando eu trabalhava nessa
fábrica das bolsas, eu comecei a pensar assim:
As bolsas saem cada dia mais bonitas das lojas e eu saio cada vez pior. Continuei pensando: o
que é uma bolsa de plástico? Uma coisa que não pensa, uma coisa morta. Pensei também: quem
vale mais? Eu ou a bolsa de plástico? Eu. Apesar de que se alguém encontrar eu e a bolsa
jogados fora, vão escolher a bolsa. A bolsa guarda coisas, é verdade, nunca tive nada para
guardar, só o meu rato.
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1.
no momento em que você atravessa
um cano irrompe pelo asfalto
ela dizia algo que tinha a ver com estar na selva
ou então com os ferros que impediam
a passagem
mas você não ouve bem
talvez seja o estrondo
talvez o cano

no meio do caminho

os buracos se abrindo
enquanto atravessa
isso é o que acontece durante

2.
um dia chegaram as instruções:
escreva num papel a frase
recorte as sílabas com uma tesoura
mantenha os olhos fixos
até descobrir

você recorta as palavras
mantém os olhos fixos
o que acontece no meio
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é como um tubo dentro
do tubo

3.
há algo mais que você quer saber?
sim
o que é?
não sei por onde começar
talvez pelo meio

4.
quase nunca uso
a palavra ____.
ao recortar as sílabas
gravo no aparelho os ruídos da tesoura:
o ruído da palavra ____
me lembra o estrondo daquele dia
enquanto atravessava a rua
as bolas de gude
estalando umas nas outras
o estrondo bem na hora
e os buracos se abrindo
no meio do caminho
enquanto atravessa
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:::

HH: Tínhamos discussões intermináveis. Eu lhe mostrava meus textos e ele dizia: tu não tens
fôlego, meu chapa, tudo acaba muito depressa, tu não desenvolve o personagem, o personagem
fica por aí vagando, não tem espessura, não é real. Mas é só isso que eu quero dizer, não quero
contornos, não quero espessura, quero o cara leve, conciso, apressado em si mesmo, livre de
dados pessoais, o cara flutua, sim, mas é vivo, mais vivo do que se ficasse preso por palavras,
por atos, ele flutua livre, entende? Não? E ajeitava os óculos, não e não. Achei conveniente não
lhe mostrar mais os textos. Ele me encontrava e insistia: hof hof hof, fôlego, meu chapa, fôlego,
espanta as nuvenzinhas flutuantes, dá corpo às tuas carcaças, afunda os pés no chão. Eu
implorava: para com isso, para, um dia quem sabe tu entendes. Não entendeu. Na frente de
amigos, de minha mulher, de meus filhos ele começava: hof hof hof, fôlego meu chapa, eu
aperfeiçoava a minha butterfly, e meu ritmo era rápido, harmonioso, cheio de vigor. Gritei-lhe
antes de vê-lo desaparecer, fôlego é isso, negão. Estou em paz. E dedico-lhe este meu breve
texto, leve, conciso, apressado de si mesmo, livre de dados pessoais, muito mais vivo do que ele
morto.
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Hoje em dia se escreve com os dedos principalmente
com um dedo: o indicador.
O indicador é o dedo que projeta é o dedo
que deveria apontar o desejo
e junto com os outros dedos
que se movimentam com velocidades distintas
deveriam tocar o corpo de quem escreve
os mesmos dedos
que antes se utilizavam da força para bater
na máquina de escrever.

Agora faço tudo com o dedo que indica:
o dedo que toca a tela
ao mesmo tempo executa a ação.
Por exemplo escreveram:
o som só pode existir se ele ressoa com um certo corpo.
E escreveram:
sendo o objeto de toda a história.

Ou seja, é
como se tudo já estivesse dentro de você você
escreve
168
REVISTAFEVEREIRO.COM

ISSN 2236-2037

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

como se escrever fosse a sua própria casa
como se escrever fosse a voz
que vai tanto para fora quanto permanece.

Coisas acontecem logo depois que escrevo:
deixo os outros ricos escrevendo,
deixo o meu corpo sozinho escrevendo.
Minha mão agora escreve no ar ao mesmo tempo
em que o ar vem de dentro dos objetos
que o corpo usa para tocar
o próprio corpo.

:::

HH: Agora, sujo de ódio, atiro o dedo pela janela. A noite está fria e há estrelas. São atos como
esse, vejam bem, que fazem desta vida o que ela é: sórdida e imutável.
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Hoje cheguei em casa
de outro pais
no aeroporto ouvi as mulheres do aeroporto
falando
elas falam todas as frases como se fossem frases
que começam e terminam com as mesmas palavras
ou como se fosse uma música que cantam escondidas
“remarcar, cancelar voo e alterar assento”
“a primeira fase é a fase crítica do voo”
“não se altera a origem e o destino
apenas a data e voo”
não falam de doenças
não falam porque em todos os países os mosquitos duram muito pouco
não falam porque o corpo de um mosquito é uma bola de sangue
ou de fogo
quando encosta na raquete de matar mosquito
por um segundo
.
o pai de uma das pessoas que vivem no país
foi anunciado como morto na televisão:
“foi encontrado morto”
era ele fazendo que tinha morrido para que não o matassem
até mesmo com o pai vivo até hoje
o filho pisca os olhos compulsivamente
retendo o surto na parte mais expressiva do corpo
depois que o pai voltou da morte anunciada
ele pisca como se estivesse em contato
com a luz que vem de dentro das telas
como se fosse algo absolutamente físico
durante todos esses anos
o filho viveu separado do corpo
como se fosse o condutor
que deixa flutuar o espirito
nos intervalos em que o olho está fechado
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.
chikungunya significa “aqueles que se dobram”
é o nome da febre que foi transmitida para a mãe
as articulações que antes davam o movimento
agora doem
ela dobra no corpo
o joelho, os dedos, o pescoço
um mosquito (uma espécie de vampiro) picou a mãe
eles retiram o sangue do corpo da mãe e o levam voando
no seu próprio corpo
Agora que está curada
foi visitar uma prima que teve
uma parte do intestino
retirada através do buraco do umbigo
.
sonhei que tinha uma teta na altura do antebraço
na mesma altura onde mamam na gente
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a falta de fôlego é imperdoável
sempre falta um pouco de ar
depois de uma noite de insônia

agora espatifou-se
mas eu tinha um bule desses de yoga
para desobstruir as narinas

respirar é difícil
a primeira vez que vi um cadáver me espantei com os
chumaços de algodão brotando no meio do rosto
que falta de decoro! como se o sujeito não soubesse
que é preciso retirar as coisas brancas do nariz
todos os dias, todos os dias

enquanto a gente não morre a gente ainda pode se espantar com as estátuas
enquanto a gente não morre a gente ainda pode rabiscar respostas na parede vizinha
enquanto a gente não morre vez ou outra a gente recebe nossas palavras de volta
como um bumerangue

às vezes a gente atira uma palavra na parede
e ela escorre imediatamente, como tinta
às vezes uma palavra se transmuta em uma mancha verde
durante as madrugadas
no livro que estou lendo
o narrador descreve uma das personagens
como uma mancha verde
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de olhos vívidos

há algo mais que você quer saber?
sim
o que é?
não sei por onde começar

tento lembrar de uma palavra agora:
caos êxtase desordem torpor excitação
mas não é nada disso
por detrás de letra uma se esconde um enxame de diagonais labirínticas
com buracos aqui acolá, como treze andares inclinados de mesas de bilhar

talvez seja o estrondo
talvez o cano

no meio do caminho

mas você não ouve bem

difícil distinguir falta de sono de entusiasmo anímico
quem sabe uma palavra que não desamparasse
mas isso não existe
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1.
“coisas acontecem logo depois”,
essa foi a deixa e
isso aqui é como o fim da
linha, como chegar atrasado
no breu sem saber o que dizer.
algo acontecerá
ela disse
mas por enquanto
acabou. a noite fria lá
fora, um breu,
e a vida sórdida e imutável.
precisa chegar ao fim dessa
história.

2.
os dedos seguem as teclas
ritmadamente. os dedos
seguem o fio, percorrem
rastros sem voltar atrás.
“você ainda verá
o som”, ela diz
mas para onde vão os trens?
sente um medo
do breu da noite e
os dedos conduzem
ao outro lado.
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3.
agora faz as malas
pois acabou o tempo.
deve atravessar os
espaços no mapa
seguir os fatos
numa sequência
ordenada.

4.
“o som só pode existir se ele ressoa
com um certo corpo”.
você morde a cabeça do violão com força:
os dentes na madeira
fazem do corpo continuação
do som. a caixa craniana vibra
com o movimento
dos dedos e chega-se ao fim
pelo contato.
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Lá fora aqui de dentro – uma resenha para Barulho feio de Romulo Fróes

Vinícius Marques Pastorelli

a) Colagem e som de um desterro construído
Destoando um pouco do que se passava há até dois anos, nas entrevistas e
materiais promocionais de Barulho feio, quinto disco de Romulo Fróes, o grande destaque
não é mais dado para a explicação das matrizes estilísticas e históricas de sua composição,
mas sim para uma espécie de truque sonoro transposto das artes plásticas.
De fato, se desde o começo da carreira, a abordagem de Romulo Fróes para o
samba-canção já tinha algo de deslocado – filtrado por Nelson Cavaquinho, reinterpretado
por guitarras, vazado numa sintaxe poética estranha, atualizado para a experiência de
desorientação contemporânea – Barulho feio, sem deixar de ser um álbum de canções, é
integrado por um procedimento de colagem sonora bastante incomum na música popular
brasileira. Sob toda a extensão do disco há uma faixa gravada pelo próprio compositor,
captada durante um percurso feito a pé pelo centro de São Paulo. De modo que, em vez
do silêncio ou da emenda planejada das faixas, ouvimos buchichos, gritos, carros, ônibus,
estática causada pelo vento.
Algumas notas e resenhas chamaram atenção para esse detalhe, mas não chegaram
a desdobrar suas implicações.168 De imediato, esse preenchimento dos vazios entre as
faixas desautomatiza a escuta de um disco, quebrando a expectativa de uma organização
do todo por um critério, sedimentado e amiúde gratuito, de variabilidade. Até segunda
ordem, ao reorientar uma das formas industriais de transmissão da canção – com seus
valores de coleção, distração, consumo e reiteração de hábitos musicais privados –,
atenta-se contra a circunscrição e a estrutura prévia do meio, determinada pelo produto.
Sem ser algo a rigor novo e devendo-se a uma liberdade que convém pensar, esse
procedimento ao menos retoma toda uma série de trabalhos interessantes que buscam
deslocar o lugar da canção, enquadrando-a em narrativas e crônicas (“Nas quebradas do

168

Por exemplo, esta, de Leonardo Lichote: http://oglobo.globo.com/cultura/musica/critica-barulho-feio-de-romulofroes-13715899.
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mundaréu”, 1974), recriação de contextos teatrais de origem (“Arena canta Zumbi”,
1965), rituais religiosos ligados à cultura negra (“Afrossambas”, 1966) e até mesmo uma
utopia tropical pós-moderna extraída de um pesadelo (“Araçá azul”, 1973). Ou seja,
terrenos externos à redoma mais ou menos asséptica dos estúdios de gravação, recriados
em tensão com o formato mercantil que os acompanha.
Menções ao procedimento de colagem sonora são numerosas nas letras das
canções. Acontecem até mesmo em “Ó”, de assunto escapadiço, onde o cantor sugere que
“foi parar num bairro líquido”, sua voz, ironia, decomposições metonímicas do corpo
estranho e maldições peremptórias ao alheio disputando o espaço sonoro com sussurros
reais. O mesmo se dá na faixa-título, “Barulho feio”, quando, em desconcertante chave
imaginária, o eu lírico ensimesmado pontua:
“Barulho feio
Tem gente no meio
A minha cabeça
De ponta cabeça
(...)”

Também as faixas, por si mesmas, destoam do que conhecemos do compositor até
o momento. Se esperamos, como em Um labirinto em cada pé, uma ideia familiar de
arranjo – que, derivando automaticamente de subgêneros da cultura de massas, tende à
estereotipia –, o disco vai surpreender. Não há aqui rastro do reggeaezinho sacana,
obliquamente boêmio de “Quero quero”; nem do “Rap em latim” acompanhado por cuíca
e tessitura de baixo; nem da valsa-swing “Pierrô lunático”. Formatos pré-fabricados de
estilo, que desde o princípio foram incorporados de arrevesado, rareiam.
O susto não será menor se a expectativa for ouvir a relativa limpeza na
combinação de linhas de violão, cavaquinho e guitarra de Rodrigo Campos, Guilherme
Held e Kiko Dinucci, escolha que vinha sendo desenvolvida e que derivara para o projeto
“Passo Torto”169. Na verdade, Barulho feio, na esteira da guinada eletrificada de Passo

169

De pronto, é preciso apontar que os próprios compositores estão tentando pensar o caminho específico que buscam
para compor. Nesse sentido, um dos artigos de Kiko Dinucci lembra que seus arranjos, feitos com base em segmentos
repetitivos melódicos em sobreposição – numa lógica algo hipnotizante, de origem religiosa –, destoam da harmonia
em bloco, constante na MPB desde que a bossa nova eliminou o bordão do baixo no violão de samba e adaptou traços
da harmonia do cool jazz. Segundo o compositor, esse procedimento, inspirado imediatamente em Estudando o samba,
de Tom Zé, nos afrossambas de Baden Powell e se complementando por influência da música pop do Mali e de Angola,
abre uma ampla linha alternativa na canção brasileira, recuperando a primazia da horizontalidade sobre a verticalidade,
do ritmo sobre a harmonia. E, também, ressaltando o elemento africano presente na raiz do samba. Parte da mesma
ideia está exposta nesta entrevista: https://desova.wordpress.com/2014/03/13/entrevista-com-kiko-dinucci/.
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elétrico e Metal metal, arrisca uma sonoridade diferente, feita especialmente de ruídos.
Ruídos que, por sua vez, se acomodam e se chocam com uma execução também pouco
cuidada do cantor e violonista, propositalmente amadora, mas bastante refletida. Direção
que até agora se notou bastante, já que, com efeito, é sugestivo o contraste entre o formato
silencioso e recolhido, inventado por João Gilberto, com o instrumental sempre peculiar
e às vezes estridente desse disco.
O resultado é uma estranha justaposição de caminhos sonoros heterodoxos com
recursos conhecidos de arranjo e sonoridade. Uma mistura que, intui-se, diz algo sobre a
posição da nova música popular, imersa num presente atulhado de estímulos enervantes
e vazios, sonoros inclusive, de que ela quer e não quer se distinguir. Em parte, ainda temos
a harmonia esboçada em poucos acordes, quase sempre em tom menor, tímida nas
modulações, não raro suspensa como progressão em senso estrito; as linhas vocais
esquemáticas, que quebram em pequenos jogos o fluir prolífico da melodia sentimental
brasileira; a voz médio-grave, profunda, do cantor, variando entre a dicção falada e o
canto. Em parte, temos as novidades: uma guitarra quase independente, que, modificada
com efeitos em suas propriedades puras de ressonância, ora comenta a harmonia, ora a
linha vocal (“Pra comer”); canções lentas e mornas, atravessadas de repente por urros do
saxofone (“Não há mas afunda”); trechos cantados a cappella combinados a nebulosas
metálicas conseguidas por gravação em loop de dissonâncias ao violoncelo (“Cadê”).
E assim, para usar aqui os termos de algumas resenhas, o caos sonoro real,
gravado, se reduplica – digamos, em ready-made – na estranheza dos arranjos de fato
compostos, em que elementos sônicos conhecidos e estranhos se interpelam mutuamente.
Tudo isso de fato configura uma novidade e deve ser ressaltado, como parece pedir
o nome do disco “Barulho/Feio”. Até certo ponto, portanto, desdobra-se aqui mais uma
faceta da postura de Romulo Fróes de negar as formas constituídas da canção popular
brasileira, combinada à intenção de ressaltar certo aspecto noturno de sua tradição. Traço
característico desse compositor da nova MPB com algum passado pós-punk (e seus
experimentos a meio-caminho entre o do it yourself e a síntese sonora) que combate tal
categoria em favor de um conceito para a nova geração170. Ao mesmo tempo, entretanto,
170

Num artigo de Romulo Fróes, o compositor propõe um esboço de sua geração (incluindo não só os paulistanos Kiko
Dinucci, Rodrigo Campos, Jussara Marçal e Douglas Germano, mas também a nova geração carioca ligada a Kassin e
a Caetano Veloso), como uma que, justamente, contrariando a ideia de um grupo fixo e da coerência de um fenômeno
cultural de época (como o Manguebeat), se caracteriza pela constante reorganização dos grupos, ao sabor dos novos
projetos, que unem sonoridades próprias em combinação sempre renovada. FRÓES, Romulo. Te convidei pro samba,
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há outra novidade nesse disco, menos visível, e ainda não suficientemente levada em
conta, nem posta em relação com o material criado.
Se desde o começo e também em Um labirinto em cada pé o ponto de vista das
canções é o de alguém, como diz Dona Iná, “sozinho nesse palco escuro, ouvindo o grito
na medula, seu peito agitado pela guitarra”, aqui, a impressão de abandono, solidão,
emparedamento, a dificuldade de organização da estilhaçada experiência contemporânea,
vêm misturados a outra componente. Ela já se apresenta na primeira faixa do disco, “Não
há, mas derruba”, que, com algum destaque, alude a dificuldades de produção impostas
ao artista, em meio a uma piada de humor negro sobre o descompasso entre intenção e
realização, num contexto de rápida substituição (concorrencial?) entre sujeitos:
“Não há, mas derruba
Não há, mas afunda
Tem dinheiro? Não tem
Tem talento? Não tem
Deu risada? Não deu
Pegou? Mordeu? Beijou? Sonhou?
Pôs a mão? Não?!
Então perdeu
Então já deu
Então passou a sua vez”

Se a interpretação procede, então talvez não seja despropositado dizer que o
procedimento de colagem ganharia outro sentido, segundo o qual a rua, registrada em
gravação e estabelecida como subtexto sonoro das canções, já não vale apenas como
material plástico, como caos e espontaneidade estilizados, o que pretende ser em primeira
instância. Contrariedades próprias à condição de compositor popular contemporâneo, no
Brasil, postas em forma de dúvida sobre o próprio trabalho e abrindo o disco, fazem
pensar que, mais além da intenção de desautomatizar a escuta, o disco é atravessado por
uma reflexão sobre o sentido do percurso de seu autor.171
Em entrevistas recentes de Romulo Fróes, a questão não deixa de ser formulada.
Cada vez com mais nitidez vem transparecendo, em suas declarações, alguma
suscetibilidade frente a sua participação num fenômeno de geração que, de fato, tem
mas
você
não
veio.
Acesso
em:
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002009000100015&lng=en&nrm=iso.
171 Dado esse que se complementa nos artigos de um dos parceiros centrais de Romulo Fróes, Nuno Ramos, que
recentemente publicou na Revista Piauí um longo ensaio dedicado aos impactos da falta de condições e de transitividade
da cultura brasileira, abrangendo Graciliano Ramos, Lygia Clark, João Gilberto e Mira Schendel. RAMOS, Nuno. “No
palácio de Moebius”. Revista Piaui, 86, Nov. 2013, pp. 70-78.
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algum alcance na mídia, confrontado porém com as novas condições de produção da
música popular brasileira, difíceis de compreender em seu alcance completo e que
pautaram esse trajeto. A certa altura da apresentação do disco no programa Cultura Livre,
ele brinca, respondendo à entrevistadora: “Com a minha geração acontece esse tipo de
coisa. Alguns, como eu, já têm dez anos de carreira, cinco discos, e ainda são chamados
de nova geração da MPB”.172
De fato, às vezes não nos damos conta, mas até mesmo no próprio produto, já
estão dadas essas novas condições. No disco Barulho feio comercializado em lojas – não
o baixado legalmente pela internet –, está ausente o selo de uma grande gravadora, como
a Odeon dos anos dourados da bossa nova ou a Polygram dos tropicalistas. Arranjadores
conhecidos como Gilson Peranzzetta não estão nos créditos. Não houve orquestra
contratada e os músicos envolvidos têm, quase todos, projetos autorais nem sempre
instrumentais. Não há participações especiais, estipuladas mais por contrato que por
necessidade interna. Seu lançamento não foi sucedido por apresentações previamente
agendadas no Faustão, assim como Romulo Fróes não será garoto propaganda de
nenhuma marca. Embora, por outro lado, o disco, amplamente promovido em meios
eletrônicos, seja fruto do trabalho de uma série de compositores que participam nos
lançamentos uns dos outros e tenha lugar cativo na periclitante TV Cultura, bem como
em certo circuito de alcance nacional e internacional.
Para falar nos termos de suas canções, que vêm refletindo há tempos sobre
questões correlatas: se diria um disco de MPB feito, relativamente, no chão sem o chão.
Digamos então que esse disco traz o dilema de sua própria viabilidade para o raio
de uma estética musical que, há pouco, procurava se construir num sentido antigo. Ou,
melhor dizendo: no sentido de um ciclo anterior do nosso processo histórico, quando o
primeiro grande momento da indústria cultural no Brasil, decididamente ancorado na

172

Variações desse mesmo raciocínio estão na boca de todos, levando a rótulos nem sempre originais que procuram
dar conta do lugar estranho em que essa geração se encontra. Um lugar, note-se, não exatamente idêntico ao da já
prolífica galeria de “marginais” da cultura brasileira, que essa mesma geração não deixa de chamar a seu favor na
ordem das influências (Vanguarda Paulista, João Antônio, Jards Macalé, por exemplo). Assim multiplicam-se os
equívocos com seu lado de verdade, na medida em que o critério de marginalidade ou vanguardismo não é claro. Quem
seriam eles – eles mesmos refletem, em artigos disseminados em blogs jamais lidos por quem só lê jornal? A turma do
Kiko, da Jussara, do Thiago, do Marcelo e do Rodrigo que constam na nossa lista do Facebook? O underground
paulistano dos anos dois mil e poucos, quando nossa autêntica boemia não fumante paga consumação na Baixa
Augusta? A geração do YouTube e da divulgação pela internet, tão bem manejada pelo Radiohead quanto pelo MC
Brinquedo? Os compositores que se apresentam ali no circuito do SESC, no Puxadinho da Vila, na Casa de Francisca,
mas pouco tocam no rádio ou na TV dominados por acordos de mesmice e somas vultosas? Sobre o depoimento, ver
https://www.youtube.com/watch?v=qRtQkCvqy9E.
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música, conviveu com a retomada do modernismo enquanto autolegitimação.173 Como no
caso da Tropicália, que buscou justificar sua atividade em fenômenos anteriores da
música brasileira ligados à geração modernista de 45 – e o fez exaustivamente com base
na modernização do samba de João Gilberto –, até aqui quem dava o tom era o percurso
pessoal dos artistas (as artes plásticas, algumas preferências literárias), somado a um
recorte de certa faceta ruinosa da tradição brasileira (Nelson Cavaquinho, Goeldi).
Num momento que assiste ao desmonte de uma sociedade baseada em extensão
de direitos e expectativas democráticas, certamente boa parte do impacto que a música de
Romulo Fróes exerce no presente vem desse recorte da face especialmente afeita ao
irresoluto e ao decomposto na cultura brasileira. Mas daqui em diante, ao que parece,
tornando-se ou não material conscientemente trabalhado, os dilemas mais próprios à
sustentação de um projeto musical popular consequente no Brasil estão entrando no raio
de consideração interno às canções.

b) Melancolia, aqui me tens de regresso

Não só em pequenos traços referenciais das letras de Barulho feio isso aparece.
Não só na colagem, que quer exteriorizar o trabalho e nesse movimento pô-lo onde ele
realmente sente que está (ou não). Depois de um disco tão pulsante, criativo e bem
acabado quanto Um labirinto em cada pé, reconhecido pelo próprio compositor como um
ponto de maturidade, a tensão cai drasticamente. Desaparecem as interessantes explosões
resfolegantes que testavam modos de enunciação falada (como a de “Ditado” e “Anjo”),
direção coerente com o clima geral de um disco agora contido – cujo grupo instrumental
dispensa aliás a percussão, como era o caso em boa parte de Calado e Cão, mas não nos
dois últimos.
O andamento em geral mais desacelerado, o clima circunspecto imposto pelo
canto murmurado – mesmo que rodeado de ruídos infernais – sugere um impasse, aqui e
ali fixado. Os sons radiantes do disco anterior (o belisco afiado do cavaquinho, a guitarra

173

A nomeação desse nó em que se confundem marketing, busca de esteio na tradição e sustentação de um projeto de
MPB em contexto de desregulamentação das relações trabalhistas e mudança das formas de produção adveio em
conversas com Arthur Vonk e Renan Nuernberger. Dois estudos que formam seu pressuposto estão em “Cultura e
política (1964-1969)” In: SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1978,
pp.61-92 e em “Verdade Tropical: um percurso do nosso tempo”. In: SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia.
São Paulo: Companhia das Letras, 2012, pp. 52-111.
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em primeiro plano, o saxofone vivaz não raro irônico) dão lugar a uma paisagem sonora
que tende do negro ao cinza, já sugeridos no material gráfico do álbum.174 Como reiteram,
a propósito, a insistente queixa pela falta de luz, o custo em sustentá-la (“A luz dói”), ou,
para usar uma expressão mais precisa, a sensação de evanescência de todo lugar ao sol.
Processo esse que, passando pelo empréstimo de toda uma tradição de pássaros
agourentos da canção brasileira – filtrada pela homenagem às vezes um pouco gratuita à
relação entre Tropicália e penúria no semiárido latifundiário nordestino –, chega a traçar
um paralelo entre beleza, sofrimento urbano contemporâneo e cegueira infligida:
“Ê cadê sol
Cadê nenhum sol
Cadê ê
Cadê luz cadê
Não há luz
Não há, não há
Cadê cadê você
Cadê meu bem
Eu assum
Preto assim”

Até mesmo nas canções de assunto imediatamente afetivo esse traço se insinua.
Não por acaso, os sambas-canções – e especialmente seu tom, descontextualizado –,
ponto de onde partiu a estética de Romulo Fróes, retornam modificados, dando contorno
a uma gradação de atitude que beira o emotivo, aspecto dessa estética que caíra para
segundo plano desde No chão sem o chão. É o que se nota na antiga “Noite morta”, que,
guardada e inserida nesse disco, faz pensar num tipo de expectativa – minada pela
desconfiança e pelas negativas, mas ainda assim uma expectativa – pelo que muito
provavelmente não virá, sucedendo a um acontecimento de ordem incerta, quase
enigmática:
“(...)
Quem não viu que vá embora
Como as aves, quando seca
O chão do chão da nossa história.
174

Não por acaso, trata-se de uma reprodução da instalação de Nuno Ramos Bandeira Branca, cuja função, descontada
a polêmica dos urubus, era justamente pôr em contato o pavilhão contemporâneo da Bienal com uma atualização – e
um deslocamento, afinal – da mais lamentosa marcha carnavalesca (e portanto popular, o que muda as razões em jogo)
já composta.
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Quem velou a noite morta?
Quem pergunta ao pé da porta
Se o amor existe ou só demora?”

Noutro belíssimo samba, “Como um raio” – acompanhado apenas em violão, num
pêndulo de graves e médios algo fúnebre e estruturado numa harmonia cadencial que
soma força à conclusão –, a sedimentada prática discursiva do gênero, na qual se inverte
a mácula moral de praxe destinada aos de baixo tensionando-se o campo de legitimidade
fissurado entre marginália e autoridade oficial,175 é transposta para um contexto em que,
na verdade, visibilidade e invisibilidade pública se disputam. Devido a vocativos
cortantes, mas originalmente carinhosos, como “meu coração”, tudo isso se passa,
decerto, num campo afetivo lupiciniano que leva a imaginar em primeiro grau a revanche
do amante preterido. No entanto, visto à sombra da gravitação geral do disco, o coração
que, romântico, ameaça tomar a paisagem que lhe volta as costas, está dando vazão a uma
demanda diferente. Aqui, novamente marcada pela experiência do compositor em risco
de ostracismo público:
“Dizem por aí que não sou nada
A pessoa mais errada
Que perdi a direção
Dizem que deixei no violão
O que em mim tinha de bom
E que eu já nem sei cantar
Mas atenção escuta o rádio
Minha canção, minha canção
Vai acender o seu silêncio como um raio
Mas olha bem no meu retrato
Meu coração, meu coração
Vai acender o céu imenso como um raio”

É de mesma ordem a experiência temporal devoradora que opera em algumas
canções, certamente afim às rápidas ondas que se sucedem num átimo, erguendo e
destruindo coisas belas, com ou sem ditadura militar. Em “Espera”, diferentemente do
que acontecia em “De Adão pra Eva”, a teatralidade tragicômica amorosa – algo

175

Penso nos numerosos sambas em que uma figura popular, o mais das vezes um malandro, inverte uma acusação,
trazendo à tona os podres e faltas alheios – de praxe, os da autoridade instituída. Por exemplo, o depoimento do vadio
apaixonado e docemente petulante ao delegado em “Juca” (Chico Buarque) e a vagabundagem como modo de vida
autêntico, oposto à hipocrisia das classes dominantes, em “Filosofia” (Noel Rosa).
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reminiscente dos “Três mal amados” de João Cabral – já não vem do registro
desnaturalizante das expectativas díspares entre mulheres em emancipação rejeitando
papéis passivos e homens defrontados com seu próprio desejo de acolhimento,
“Ela: Eu te dei os melhores piores pedaços da minha cara
(...)
Ele: Ergue as mãos para o céu e aperta o lençol, cobre as minhas costas
(...)”

A graça triste vem, antes, da sensação de que a experiência, cujos contornos já
eram difusos, se esvai numa velocidade tão bruta que ameaça a carnatura frágil de uma
sensibilidade que, a princípio, se declarava ironicamente afim ao desnaturado. Sobre uma
oscilação harmônica sem progressão entre dois acordes suspensos [C#m11 e D#m11], o
duo vocal masculino/feminino, continuamente sobreposto em 8ª, desdobra-se num
instante tão abreviado que sua elaboração fica restrita ao motivo de duas notas (aliás,
mecânico como um bipe de metrô), exposto, invertido, expandido e logo recolhido à
mesma 2ª maior descendente que, há meros 1:25 minutos, abrira a canção.
Uma narrativa telegráfica portanto, que se esboça e apaga entre um flerte ligado a
uma topada casual (“espera!”) e uma súplica, disfarçada em mal-entendido (“espera!”):
“Espera
Abre devagar
Usa devagar
Abre devagar
Usa devagar
A ponta do dedo
Na ponta da língua
Nem aqui tão dentro
Nem assim tão longe
A boca do inferno
Na pele de louça
No canto da mesa
De costas na boca
Me diz onde é
Conta como dói
Mente para mim
Fala por nós dois
Abre devagar
Morde a minha mão
Quando vê
já foi embora
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(Espera)”

Em geral, não obstante a continuidade de uma atitude negativa, marcada por uma
disposição lamentosa – base da visão de mundo e do princípio estilístico dessa estética –
, já não se encontra aqui o resoluto movimento de ir ao encontro do mundo, que se
discernia em Um labirinto em cada pé, com seu modo gauche de afirmar perícia em
formular desejos, tocar e confundir. Quão distante não está a abertura desse disco da
verdadeira ignição musical do anterior, em “Máquina de fumaça”, onde o eu lírico,
“saindo pela porta” e “entrando pelo cano”, procurava “enxergar melhor” o estranho
mundo que atravessava, com sua banda “ligada no plugue”.
Para não falar na tenebrosa canção de ninar a cappella, “Poeira”, que deveria
consolar mas confronta o ouvinte com a tristeza pelo objeto perdido,176 há uma série de
faixas em Barulho feio que indicam o arrefecimento de um humor anteriormente mais
aceso. “Peixinho triste”, acompanhado apenas pela guitarra limpa de timbre rascante,
confessa que seu coração não é mais “vermelho”, preso num aquário tão azul quanto o
entorno. Em “O que era meu”, conduzida por uma batida de bossa nova desacelerada ao
violão – atravessada por uivos de guitarra oitavada em whammy bar e um sax que imita,
distante, o gemido da cuíca –, o “Deus que cresce na palma da mão”, como numa inversão
do conhecido ditado sobre pássaros livres e cativos, é feito da seguinte hostil tirada
conclusiva:
“Quem vai dizer
O que era meu?
Quem perguntou
Já respondeu”

c) Corpo-ódio, vazio rumorejante

Nessa canção o eu lírico pede a alguém que “erga os olindos pro céu”, como consolo para o ato de lhe mostrar “seu
brinquedo dentro d’água” e a “rosa que também sofre e chora”: é um dos procedimentos-chave em seu estilo, no qual
interioridade e exterioridade se equiparam pelo halo melancólico, sendo os objetos e expressões distorcidos pela
formulação linguística metonímica. Lembrando que, compondo parte da segunda tópica freudiana centrada na análise
de fenômenos ligados à pulsão de morte, a definição clássica da psicanálise para a melancolia consiste, justamente, na
depressão moral superegoica advinda da cisão permanente do Ego entre os impulsos de vida, presos num circuito
mnemônico fantasmático, e o investimento libidinal num objeto incerto, cuja perda o psiquismo não pode assimilar,
como seria o caso num exorável e paulatino processo lutuoso. FREUD, Sigmund. “Luto e Melancolia”. Trad. Marilene
Carone. São Paulo: Cosac & Naify, 2012.
176
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Isso não quer dizer, no entanto, que uma espécie de movimento ativo não
aconteça. Desde No chão sem o chão, a objetificação das atitudes exteriorizantes nas
canções se fixavam predominantemente em transposições de procedimentos plásticonarrativos, compondo não raro figuras que tratavam de posicionar negativamente Eu e
mundo. “Anjo” é um exemplo disso.177 “Ditado”, do disco anterior, exortando o ouvinte
com saxofones de samba-rock ao mesmo salto para o desconhecido dado pelo Eu,
figurava-o como um bicho, dotado de guelras nas costas, engolido pela bíblica baleia de
Jonas, onde o caos cintilante do mundo, digerido, se duplicava.178
Mas enquanto que, em Um labirinto em cada pé, esse procedimento urdia criaturas
que punham nossa história em xeque, levando essa estética fundamentalmente solipcista
a atentar contra seus limites (como em “Jardineira”, “Boneco de piche” e “Filho de
Deus”), em Barulho feio, disco predominantemente reflexivo, quando há figuração –
fechando sistema com empréstimos dos parceiros letristas numa espécie de lance de
marketing –, elas são menos derivadas de emblemas da cultura brasileira, são menos
reveladoras em sua elaboração, e – mais importante –, estão marcadas por uma postura
predominante de recuo, que se sente como generalidade.
Digamos que a insólita situação que permitia ao eu lírico estender um microfone
à Jardineira, em meio a uma enchente, antes de ela “sumir no pó mas ser entrevistada”, a
despeito do ponto de vista ferino, punha em contato esse imemorial lamento popular pelo
amor perdido à janela com crueldades menos casuais, ratificadas pelo ainda atuante
interesse público antissocial. Em Barulho feio, no entanto, predomina outro traço, mais
afim a um ponto de vista que decreta natural (ou trágica) a falência de todas as boas
aspirações e que mantém essa estética numa posição politicamente segura. A saber, uma
constrita à audácia técnica, à ambivalência discursiva e a um caráter elitista pelo revés,
marcado pelo horror epitelial contra a vida danificada e, no entanto, sempre pronto a
exercê-lo em suspensões ironizantes.
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Ver nesse sentido http://www.chicpop.com.br/#!Notas-para-uma-Leitura-de-Anjo-de-Nuno-Ramos-e-RômuloFróes/cmbz/552689e60cf21933cd4b8067.
178 Letras como a de “Ditado” de Climachauska, com sua imagética reificante quase surreal, ligada ao motivo do salto
para o desconhecido, trazendo à tona metáforas clássicas do modernismo como um “coração alimentado por sangues
(ou musas) venais e solares”, revelam na escrita a inequívoca influência da lírica moderna, num escopo que vai de
Baudelaire a Beckett, passando por Rimbaud. Deveria chamar atenção que, sendo como é uma novidade no campo da
música brasileira, essa transposição ainda não tenha sido bem indicada na mídia dedicada à música popular, mesmo
nesse momento ainda incipiente de recepção.
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É o caso da afirmativa “Pra comer”, com letra de Climachauska, outra toada
fúnebre em que o arrepio frente aos urubus que se alimentam de lixo e morte – além de
provir do tenebroso guincho grave criado pelo saxofone – tem a ver com nossa vivência
da abstração concreta mercantil que (des)organiza a vida, fazendo-a funcionar como
segunda natureza. Com o problemático detalhe de que, aqui, o eu lírico se solidariza com
a instância de corrosão, não com a de resistência ou sofrimento, como era a tendência
predominante, p. ex., em “Filho de Deus”:
“(...) Vou sobrevoando a multidão
Lá de cima o lixo é um corpo só
Nós não temos pressa
Nós sabemos ver
O que há de bom pra se comer
Pra comer, se lamber,
E voar pro sol”.

Como dizíamos, essa é uma postura ativa sim, mas, como se vê, já não tão ligada
a uma vontade de descentralização, que a técnica do disco promete com sua colagem do
real e que Um labirinto em cada pé aperfeiçoara, com sua grotesca estatuária do Brasil
extraoficial moldada em piche elétrico.
No mesmo sentido, avultam declarações brutas que despontam por trás do já não
tão chocante dandismo majestático – “condenei meu semelhante com o peso de uma
pena” –, mas, como sempre, espremidas entre referentes borrados, num mundo dobrado
sobre si mesmo. Tudo se passa como se a consideração sobre o entorno refluísse para o
interior, de modo que os indícios da vida externa são fixados numa agressividade quase
direta, paralisada em objeto autorreferente. Formando um ponto de partida bastante
comum nas canções, isso cria certo contraste entre o alto teor condenatório do discurso e
a ausência de indício palpável de ameaça, como se acompanhássemos um cego ou
acidentado, vituperando contra o que não está lá.179
Na faixa promocional “Ó”, divulgada antes do lançamento oficial do disco e com
letra de Nuno Ramos, esse dúbio lugar discursivo se refrata em diversas imagens, sempre
conotando violência bárbara estilizada e, com isso, trazendo à baila, de viés, nossa história
pontilhada de tortura instituída, imiscuída à relação entre sensibilidade artística e intuição
179

Outra situação transposta da literatura, especialmente de romances do pós-guerra, como Malone morre e Leite
derramado.
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trágica. Assim, a pré-histórica prática ritual de se extrair vaticínios dos intestinos de um
animal sacrificado erige o irmão-canção, buscado pelo Eu nos antípodas das vulgares
pitonisas do “sonho rosa dos otários do tesão”. O exterior é sondado por um olho baço,
arrancado pela própria mão. Etc.
No refrão, entretanto, fazendo contraponto a esse olhar mais alentado na história,
que subjazia à letra, pede-se que esse bicho se manifeste. Ou melhor, que, movido por
algo entre o nojo e a pietá pelo “imenso sacrifício de talento”, esse esquartejado corpo
recomposto fale (!). E o que se ouve – e aqui está o problema – soa mais a cacoete
estilístico, repondo apenas o dado técnico da autorreferencialidade, que a verdadeiro
remate formal.180
“Cara
Um ódio novo
Peito
Um ódio novo
Nuca
Um ódio novo”

d) Conclusão
Num dado ponto dessa mesma “Ó” – que poderíamos chamar seu ápice – o vazio
ocupado pelo buchicho sonoro da pista gravada é comentado pelo Eu que cisma sobre o
que o aborrece, ao mesmo tempo lembrando ao ouvinte o que absorve e o que rejeita da
bossa nova de Tom Jobim:
“Óóóóaaai!
Esses caras que cochicham
Esses caras que cochicham
Esses chatos que recitam
Esses corvos que copulam
Esses chatos que copiam
a canção do amor demais”

180

Uma questão interessante aguardando exame nas canções de Romulo Fróes, e trazida por Nuno Ramos, é o fato de
certos traços negativos dessa obra funcionarem mais como constante de estilo que como gradação de atitude diante do
presente. Pode-se notar isso, se compararmos o constante dandismo modernista atualizado via “Mau vidraceiro”
(Baudelaire) com o ódio drummondiano em suas duas fases: a de “A rosa do povo”, em que funciona como solução
de compromisso externalizada entre a culpa de classe e a solicitação política, e a de “Claro enigma”, em que, introjetado
e espiritualizado em relativo hermetismo, assinala uma reação ao fechamento de horizontes políticos. Essa ideia foi
elaborada em conversas com Fernando Vidal Filho.
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Se lembrarmos que a colagem de som externo alheio funciona como vestígio de
vida real, aqui quatro vezes reduzida a objeto indesejável; e que esse, justamente, é o
procedimento que busca, em Barulho feio, levar a composição de Romulo Fróes para fora
de si mesma, unindo autorreflexão e tentativa de se posicionar com relação ao mundo,
notaremos então o que foi deixado para trás. O lamento trágico (ó!), que emenda
diretamente num muxoxo de desgosto (ai!), indica que a mesma posição de sempre se
repõe, sem que o movimento de progresso esboçado no disco anterior se complete.
Decerto não seria o caso de cobrar de uma estética que põe a invenção acima do valor
documental uma resposta direta ao que se esboça no horizonte social próximo. Aliás,
em choque com a simpatia nacional-popular que sempre marcou a canção popular
brasileira,181 a recusa à comiseração romântica mais ou menos pitoresca, parte do
arsenal de poses do esteticismo, compõe uma das novidades do trabalho de Romulo
Fróes. Ao mesmo tempo, não é esse o caminho que esperávamos na saída do labirinto
onde o compositor, num grande acerto, nos havia colocado. E, em todo caso, também
essa dificuldade de avançar tem sua afinidade com o país, em cujos quatro pontos do
cão, desde outubro de 2014, se anda ouvindo outro tipo de barulho feio.

181

Longe de ser autoevidente, a simpatia nacional-popular foi um dos fatores que ligou o modernismo de 22 à história
da canção brasileira, na zona de lusco-fusco em que a alta cultura se confundia com a boemia. Para não falar nas
modinhas do poeta Domingos Caldas Barbosa, compostas nas ruas do Rio colonial e apresentadas na corte portuguesa,
o exemplo paradigmático é o trajeto de Jaime Ovalle, frequentador da Lapa, colaborador de Manuel Bandeira, músico
próximo a compositores como Sinhô e Donga. Mas a questão pode ser estendida também aos tropicalistas,
frequentadores do Beco das Garrafas em Ipanema, que de certa forma tentaram conjugar os cantos das lavadeiras de
Irará (Tom Zé) com leituras de poesia concreta, em arranjos de Rogério Duprat. A inversão desse antigo traço
democrático da canção, certamente fundamental para sua politização na década de 1960, chama atenção e merece
estudo. Sobre a relação entre romantismo brasileiro e música popular ver “Domingos Calda Barbosa: a modinha” e o
“Pecado das orelhas” In: TINHORÃO, José Ramos. História social da música brasileira. São Paulo: Editora 34,
pp.115-125. Sobre Jaime Ovalle, ver “Presença do ausente” In: ARRIGUCCI, Davi. Humildade, paixão e morte: a
poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, pp.64-71. Sobre a Tropicália, ver especialmente
o primeiro período passado no Rio de Janeiro em “Paisagem útil” In: VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo:
Companhia das Letras, pp.112-119.
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Branco sai, preto fica
Alexandre de Oliveira Torres Carrasco

O título do novo filme de Adirley Queirós, e só ele, já valeria um ensaio, uma novela,
talvez um romance. Vale um filme. Pode parecer, porém, o que não é: um achado de fraseologia
ou, ainda, efeito mensurável de um sólido discurso que nos protege – e eis que teríamos um
oximoro barroco reduzido plasticamente a uma alternativa justaposta, paratática. E nesse último
período pretensioso e falso já faríamos a teoria de tudo e voltaríamos ao velho e bom chavão do,
por exemplo, barroco brasileiro, das nossas contradições perenes, herança ibérica e que tais, e
etc., etc., etc.; e, finalmente, mas não menos importante, colocaríamos o nosso peixe na banca.
Pois não é outro o modo de as coisas funcionarem, como diz, em jargão, a sabedoria deste mundo.
Logo, muito logo, no filme de Adirley Queirós, descobrimos que não se trata disso, nem
remotamente. É muito mais que isso, muito mais do que o senso comum de nós mesmos, que
desabusadamente alimentamos, e mais, muito mais, do que permitiria as divagações, já um tanto
estereotipadas, em torno da “teoria crítica nacional” que nos conforma e conforta, a crítica, no
radicalismo bem confortável da Oscar Freire, com pelo menos duas vagas na garagem, e,
naturalmente, água encanada, esgoto e energia elétrica. O filme de Adirley passa por outros
caminhos e não tenho receio de dizer: mais duros, mais verdadeiros, estranhos e melhores. É da
ordem da realidade, vejam só, se me permitem o abuso. Ainda há de se contar com isso: há muita
realidade por aí, a supor que você seja brasileiro, pobre, negro, indígena nem sempre
alternativamente. Muito menos de realidade há naquele nosso conhecido jardim de aclimatação,
em que, já nos anos trinta, Lévi-Strauss fazia a taxionomia da botânica espiritual de nossa
inteligência florida, porção preciosa do reino vegetal do espírito, aqui nos trópicos. Vida
vegetativa, vale dizer. Tudo isso para dizer que aquela realidade, de que trata o filme, é índice
suficiente do que escapa ao imaginário de nossa bem estabelecida inteligência. E por aí ela parece
produzir muito mais oposições brutais do que sonharia nossa vã dialética, brincadeira de jeu de
paume na fantasia dos paulistas bem educados. A dialética pode ser apenas uma máscara de
humores, como já vaticinou um filósofo francês, de vida breve, sem ter muita clareza do alcance
de sua tirada. Não corramos esse risco.

Enfim, ei-la, a realidade, mas com um adendo – e damos mais um passo: o tema e objeto
do filme é de uma ordem que normalmente não se filma e de que não fala, porque não se escuta.
Vejamos, afinal, de que se trata o esforço em localizar o tema e a força desse filme. Para isso,
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valeria perguntar: qual o material privilegiado de Adirley Queirós? A maior novidade: não
sabemos como responder. Alguma coisa, porém, está evidentemente posta em Branco sai, preto
fica. O que se sabe é que não está aí, no retrato usual das coisas que a indústria da imagem veicula
e protege, seja como dado privilegiado, seja como segredo comercial, seja como transmissão
exclusiva e ao vivo. Eis a novidade: quando essa “novidade” aparece aqui e ali, na franja do
discurso hegemônico – na franja, já perdendo o foco, de uma imagem oficial qualquer –, ela quase
causa espanto. Quando aparece de maneira articulada, pensando fora da ordem, inclusive da
ordem do pensamento, ela não assusta, ela choca. A quem mesmo choca?, valeria perguntar.
Passemos mais essa. A realidade que irrompe aqui no nosso paraíso tropical, cheio das gentes
mais interessantes, está sempre pronta a estragar a festa.
E que não se tome o título e um chamado dessa ordem, sem mais, por estas bandas: sai
branco, preto fica. Daí a força de antífrase que espontaneamente se arma como pressuposto do
título: a verdade de sai branco, preto fica é o seu contrário: sai preto, branco fica, que dizer, a
verdade da oposição é menos a alternativa brutal que ela constrói e mais a segregação explícita
que lhe dá forma. Trata-se menos de um ou outro, muito mais de um contra o outro. E o filme
constrói tão astutamente essa imagem contrária ao próprio enunciado que lhe dá título e abertura,
que chega a chocar a força retórica de seu final. De Brasília, capital dos brasileiros – e quem são
eles afinal? –, preto sai, branco fica. Da utopia de uma cidade de todos, delírio estetizante
financiando, como sempre, com o dinheiro do outro, em que “tudo” circula por todos os lados,
tudo para nós, nada para eles: preto sai, branco fica. Nas cidades satélites, apenas mais um infeliz
exemplo entre tantos de nosso mais completo e retumbante fracasso urbano, humano e
civilizatório, branco sai, preto fica. Mas guardemos os nosso bolsões de urbanidade, pessoas na
rua, andares distraídos, conversas nos cafés e universidade pública: preto sai, branco fica.
Aqui não cabe mais a conhecidíssima, em prosa e verso, dialética da malandragem (nem
seu duplo, a prosperar no circuito universitário mais próximo, a malandragem da dialética). Não
estamos mais falando de processos de alternância reflexiva entre ordem e desordem (tal como um
juízo de reflexão), entre vida errante e vida oficial, desordem e ordem a se alinharem em um nexo
sintático muito particular, dialético. Estamos falando de um processo de uma violência inaudita,
que se pode dizer não sintática, agramatical. Daí, quem grita mais alto, ganha, quem fala mais
alto, ganha, quem bate mais forte, ganha. No Brasil, todos sabemos quem apanha e quem bate.
Não cabe muita resenha a esse respeito. E não voltemos, pelo menos por hora, à nossa tão
conhecida herança escravocrata. O que Branco sai, preto fica mostra não é um passado, que se
faz presente mediado pelo tempo infinito de uma transição; antes, o que ele mostra, é um presente
que não passa, imediatamente posto, o patrimônio multiplicado da acumulação primitiva de
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violência que nos dá identidade, malemolência e gingado, acumulada da sociedade escravocrata
que fomos para a sociedade escravocrata que somos, depois do fim da escravidão. E
continuaremos a ser, a soprar os bons ventos. Afinal, no Brasil, como as estantes da melhor
madeira envernizada da Biblioteca Nacional de França informam, há muita lenha boa para
queimar. Branco sai, preto fica.
Eis a questão que se depreende de não termos respostas prontas ou de efeito ao material
extraordinário (aqui o adjetivo vale quanto pesa) que põe em ação o filme, senão se procurarmos
as respostas nele mesmo: como organizar essa constelações de sentidos regressivos, que o filme
pretende captar e organizar em uma imagem-eixo, e que dê conta da pobreza, do racismo, do
urbanismo regressivo e da exclusão física, moral, afetiva, sentimental da maioria da população,
que não é nem pode ser brasileira, mas veste as nossas cores e quer gritar “gol do Brasil”?

Sai branco, preto fica dá algumas pistas. Vejamos quais.
E lá está Marquim da Tropa organizando esse mundo de ponta cabeça, melhor seria dizer,
o direto de nosso avesso, em posto de observação particularíssimo, em que ele, se não toca mais
o baile, emite uma mensagem intermitente, estridente, de rádio pirata que faz às vezes de módulo
lunar: a música não para, aqui a música não pode parar. Há esse som que orienta o filme, black
music melancólica de quem se perdeu nos confins do universo. Essa trilha irá se justapor ao som
estridente do entorno, captado, ao longo do filme, como o material explosivo a alimentar um
aparato capaz de passar todo o passado que interessa a limpo. É possível que entre essas duas
faixas de frequência não caiba muito nexo, ao menos imediatamente. E todo o nexo sonoro do
filme talvez esteja aí.

Será essa a personagem central no deserto do real de Ceilândia, cidade-satélite, que
concretiza e sintetiza em termos urbanos toda uma política de exclusão. Bem assentada no
planalto central brasileiro, paisagem dura e árida, simultaneamente familiar e próxima, o recorte
de Ceilândia que o filme nos oferece remete-nos a um mundo muito distante: a nossa vizinhança.
Misto de planície lunar, bunker e abrigo antiaéreo, será desse posto avançado que o DJ vai
aumentar ao máximo o volume, preparando-se para bombardear impiedosamente a Brasília (como
se diz em dialeto), com baixos, médios e agudos – agudos, de preferência – tal como um Mad
Max das frequências moduladas. Esse grito, amplificado, colhe todas as vozes à margem da
ordem, à margem da margem – do mercado popular ao forró do jumento –, e será esse grito,
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síntese impossível de tudo, e por isso mesmo imagem de síntese, que tomará forma tangível no
aparato de lata, sucata e sentido que pouco a pouco vai se construindo para o desfecho do filme.
Em torno desse objeto improvável – objeto material e imaterial, sucata e sentido, destino e sua
refutação – encapsulado no bunker de Marquim da Tropa, que o filme toma a ficção para si. Dele
virá “o” som, esse balanço sincopado, de batida forte, que irá invadir a Brasília e explodir o
sentido bem estabelecido de tudo. Dos arcos do Palácio do Planalto ao Meteoro no lago do Palácio
do Itamaraty, plano piloto pausado no antiguíssimo planalto brasileiro e nossa corrida para oeste,
mais financiamento de casa própria, plano de saúde, carro, férias e viagens para o exterior e, mais,
todas as centenas de teses e artigos sobre o triunfante modernismo brasileiro e seu alcance
mundial, quiçá interplanetário: acima, o vão livre de concreto armado, a glória nacional de ampliar
o horizonte do espaço construído, por baixo dele, e dos brises estruturais e dos jardins de Burle
Max, a mais aguda escassez de espaço construído e habitável para o resto – que não costumava
frequentar o chá modernista da rua Maranhão. Esse resto, acaso dos acasos, é a imensa maioria.
No rastro do plano piloto a verdade mais crua de nossa beleza construída. Pode faltar bomba, mas
som não vai faltar.
O modo como Adirley mobiliza e dá potência a essa paisagem e imagem clássicas de
nossa periferia valeria mais de uma nota: Ceilândia, Maré, Pimentas, Real Parque já são ficção
científica antes de ser da ordem do realismo prosaico, e tudo não passa de uma galáxia distante,
ao nosso lado, a tentar se comunicar por sinais intermitentes e longínquos, que chegam com anosluz de atraso. A chegada de Marquim ao seu posto de escuta e de emissão de sinais, na abertura
do filme, a melhor definição em termos de imagem para uma estação espacial na periferia do
capitalismo, tem uma força de evocação considerável: pela deficiência – o que é ser deficiente no
Brasil? O que é ser deficiente pobre no Brasil? – , pelo trabalho que sua dificuldade de mobilidade
exige dele próprio, e pelo modo como o tempo dramático da tomada dá a dimensão do que é andar
em um mundo em que a melhor ficção de um mundo hostil e distante já é a realidade mais óbvia.
Não sabemos ainda, exatamente, do que se trata. Mas logo saberemos. A ficção tem seu
avesso de realidade, e aqui não é diferente.
Em 1986, em um baile black da Ceilândia, a polícia invade o baile, por motivos
exclusivos à lógica policial brasileira, e faz a triagem típica de seus frequentadores (é Marquim
que nos informa, no decorrer do filme): puta pr ‘um lado, viado pra outro – branco sai, preto
fica. Daí ao tumulto, um átimo. Do passado ao futuro, encontramos nossas duas personagens:
Marquim da Tropa, paraplégico, Dilmar, amputado e com uma prótese. Testemunhas e vítimas
da mesma história.
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A partir desse fato, trágico e prosaico (daí ser ainda mais trágico), eles juntam, no registro
muito particular de um filme de gênero, o passado e o futuro da Ceilândia, e por meio dessa
articulação a eles é permitido lembrar, reencontrar – seja ficcionalmente, seja documentalmente
– a chave da memória do que houve e que, de certo modo, cabe a eles preservar, resgatar e nela
se aprisionar.
Há muita ruminação da memória ao longo do filme, mas, vale notar, essa ruminação se
dá em termos cinematográficos, articulando o passado que houve com a ficção que vivem (não
como ficção, naturalmente) dando a substância do tempo e do jogo narrativo do filme. O que
também é paradigmático: os dois, no filme, têm o privilégio de lembrar suas histórias e a própria
tragédia como quem se prepara para um desfecho, e assim dar-lhe sentido e responder à altura.
Isso também nos leva a pensar no outro elemento que constitui o filme de gênero que pretendeu
fazer Adirley: cada um, à sua maneira, Marquim e Dilmar, está preso àquele enunciado fatal,
branco sai, preto fica e só podem sair do passado pela via da ficção, o que é paradimático, não
pela via da verdade possível à manhã realista. A manhã realista já é mera repetição de um passado
que não cessa, não redime e não se explica. Não há outra saída do que pela ficção de si mesmo.
Assim, a tragédia pessoal de cada um – imensa, vale dizer –, é ponto de partida para uma
fabulação particular que ilumina sua dimensão coletiva. A violência injustificada, em seu sentido
mais lato, ao irromper em um momento especialmente constitutivo da vida de cada um, congelaos e os petrifica: no baile de fim de semana, espaço de socialização muito próprio e privilegiado
– o que igualmente diz pouco, dada a dimensão do filme –, e espaço de expressão de si, com os
passinhos, as paqueras e os desejos postos à mesa para aquela realização parcial e entusiasmada
típica de fim de semana, lá eles ficaram, mas lá eles igualmente não podem mais existir.
Será por meio desse duplo pertencimento, também construção do filme – ao passado, fato
e documento, e à fabulação de si a que esse presente árido obriga cada um –, que a ficção se
articula, e expressa, em sentido próprio, o enredo do filme. É no curso da fabulação do passado
que a dupla constitui seu plano de evasão: bombardear a Brasília, até que não sobre nada, e nada
de nada, nada de sentido. O preço justo para o que tomaram dos dois.
Há outra personagem que ainda se juntou aos dois sobreviventes do baile de 1986: é o
viajante do tempo. O viajante do tempo tem um papel sui generis na articulação do enredo. Ele
vem do futuro com missão específica: reparar o passado. O que equivale a apagar a cicatriz do
passado que persevera no tempo e alcança o futuro, não tão distante assim, sua origem, então
purificado. Mas o presente é tão grande e inóspito, o futuro tão incerto – e tão presente – que ele
é engolido pela voracidade da presença do tempo em que vive: não é o passado que se apaga, em
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operação cirúrgica comandada pelo estado, de quem ele é funcionário terceirizado. É o futuro que
se esvai, mudando bruscamente de sentido e reforçando a cicatriz do passado que ele pretendera
apagar. Não há remédio.
O que conta, porém, na descrição que ora fazemos dessas linhas de força da narrativa do
filme, é outra coisa.
A especificidade na maneira pela qual Adirley agencia e organiza seu material não é
simples de formalizar. Isso já acontecia em A cidade é uma só?, filme que antecede Branco sai,
preto fica, e impressiona igualmente pela desenvoltura em tomar um material documental e
escavar nele uma espécie de digressão ficcional. Não à maneira de dramatização vulgar, o que
nem sempre é ruim, mas de outro modo e em outro nível de problematização (para usar uma
palavra antipática): o que se pode ver – vale dizer, o que se pode filmar – a partir do que se sabe,
de fato, e do que se vive, mesmo sem saber. Dessa articulação surge a ficção, que, por ser crítica,
não apaga suas origens, pelo contrário, as expõem. Assim, da invenção da Ceilândia, eivada da
mais típica violência brasileira (que, como se sabe, é a pior possível), chega-se ao modo de lidar
com a memória da violência que se confunde com a memória de um lugar, onde, afinal, as pessoas
viveram. Isso tudo às portas de uma cidade planejada, utopia brasileira, tipo exportação. No
circuito de sentido e de território que Adirley percorre em A cidade é uma só? o que se vê é o
modo como a terra é elemento-chave de exclusão e violência, em um país de, paradoxalmente,
dimensões continentais.
Terra não falta, o que falta é cidade. E o que se nega, melhor e mais intensamente, é
justamente a cidade e seus correlatos mais óbvios: lugar, mobilidade e reconhecimento. O que
parece trivial para qualquer observador de boa fé (os melhores estudos sobre as cidades brasileira
logo fazem trinta anos) não é óbvio no tratamento que lhe dá Adirley: o negócio da terra no Brasil
é essencialmente o negócio de excluir e expulsar pessoas da terra. Para não perder nenhuma
dimensão do processo, o filme já operava esse recorte e essa juntura muito específicos entre
passado real e presente vivido, mediados pela memória.
A especificidade do tratamento que dá Adirley ao tema, ainda uma vez, só o filme
responde.
Eis o que se revela disso tudo: não o que todos sabemos (ou deveríamos saber) – a
formação das metrópoles do terceiro mundo na periferia do capitalismo organizada segundo um
processo regressivo, predatório e obviamente violento –, mas, sim, o que pouca gente pretende
dar ouvidos, mesmo nós: quem conta a história de quem?
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***

Objeto não-identificado.

Que seja permitida uma digressão crítica. Para tanto, tomemos um caminho pouco óbvio.
Pode parecer um tanto fora de lugar retomar um ensaio conhecido e de longa posteridade, de
Roberto Schwarz, a propósito das possibilidades de investimento crítico que, segundo nos parece,
Branco sai, preto fica tanto libera quanto interdita. Falo do conhecido “Cultura e política, 19641969, alguns esquemas”.182

Ocorre que tanto o saldo crítico que o filme permite, o que apenas tangenciamos, quanto
o pressuposto histórico e político, que o põe em movimento, o que indicaremos na sequência,
remetem-nos ao golpe de 1964 e às várias tentativas de análise que se seguiram. Acerca disso, o
ensaio de Roberto Schwarz, mesmo com as ressalvas de 1978, tem posição privilegiada, menos
pela atualidade que teria mantido e muito mais pela atualidade que pretendeu ter, viva, à maneira
de memória crítica de um tempo, no ensaio. Explicitamente: não significa que o investimento
crítico, em operação no ensaio, permaneça incólume diante daquele presente e do futuro não
previsto que lhe sucedeu. É possível tomar a atualidade do ensaio tanto naquilo que ele pretendeu
pensar quanto naquilo que, ao nos pormos a pensar hoje, mostra-se o que lhe fugiu ao pensamento,
o que, talvez, não mais dê conta de pensar.
Tais ressalvas servem de prolegômenos à nossa pretensão: dadas as reviravoltas de
perspectivas e de tempo histórico, o que nos aparece como exigência de nossa atualidade é pensar
o que certos esquemas críticos apenas conseguem pensar por repetição e deformação. O que segue
é uma entre tantas tentativas de escapar da crítica da crítica da crítica.
Ora, se 1964 se inscreve, ao menos na aparência, em uma espécie de lógica política
particular instituída pelo golpe da República – o exército assumindo para si a competência política

182

SCHWARZ, R., “Cultura e política, 1964-1969”, pp. 70-111, em O pai de família e outros estudos, São
Paulo, Cia. das Letras, 208.
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e “legal” de poder moderador –, uma lógica eivada de intervencionismo, messianismo, claramente
autoritária e amplamente consequente com sentido material daquele primeiro golpe – restaurar,
em outros termos, a ordem oligárquica –, se essa aparência reitera-se pela regularidade das
intervenções militares desde o começo da república, mesmo diante do ímpeto modernizador e,
em alguma medida, antioligárquico (só em alguma medida), pós-revolução de 30; há que se
considerar uma diferença específica que lhe altera a natureza em relação ao antes e ao pós 1964.
Soma-se a essa descrição o evidente desdobramento tenentista, também fruta da lógica política
que instaura a república, radicalismo autoritário de varejo, se se pode dizer, a ser usado à esquerda
e à direita. Se o golpe de 1964 pode ser entendido, em um primeiro momento, em conformidade
com essa lógica descrita aqui sumariamente – com Castelo dando a entender que era mais uma
entre tantas interversões moderadoras das forças armadas diante da incapacidade do estamento
político em mediar seus próprios conflitos, portanto, mais um episódio em que as forças armadas
fariam o bom uso de seu poder de veto político –, há uma descontinuidade histórica particular,
que poucos se deram conta (ou quase ninguém), no calor daquela virada do bonde da história.
Sem entrar nos detalhes do que se convencionou chamar de golpe dentro do golpe, com
o emparedamento de Castelo por Costa e Silva e a edição do AI-5 como sua sequência lógica, é
notório que, nessa passagem, a posição moderadora fora abandonada em prol de uma outra lógica,
na qual o processo político, quase em sua totalidade, acaba por ser sequestrado pelas forçar
armadas. Não serão poucas as oportunidades que Geisel dirá que, para problemas de maioria – na
câmara, no senado, entre os governadores, de qualquer ordem –, haveria o antídoto do AI-5.
Enquanto se tem o AI-5 se tem a maioria, em outras palavras. Que foi usado sem maiores
“escrúpulos de consciência”, como é bem sabido.
Esse processo inesperado (mas nem tanto) de sequestro da ordem política, se podemos
falar assim, inesperado em sua amplitude e certa radicalidade, não estranha ao tenentismo radical
de um Golbery, por exemplo, que não se furtou, em um segundo ou terceiro momento, em engolir
os pretensos protagonistas civis do golpe, deslocando o sentido de “moderno” e “modernização”,
consagrados desde então pela experiência democrática em vigor a partir de 1945. O moderno
assumiu a forma do arcaico e do provinciano, em um tipo de operação ideológica curiosa: a
modernização do país exigia como contrapartida ideológica seu provincianismo que, no melhor
dos casos, vinha sempre com algum verniz de cinismo.
Ora, o que o golpe bloqueou, de maneira deliberada e estudada – basta lembrar a
meticulosa “contra hegemonia”, largamente financiada, de IBADE/Ipês e que tais – foi o que RS
põe, em parte, na conta das ilusões do PC, que foram muitas, aliás, mas que eram, se me é
permitido, ilusões reais: menos uma revolução socialista ou comunista, o que estava em jogo em
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1964, polarizado por um esquerda reformista, ou por um amplo consenso difuso de esquerda,
ainda que sem discurso reformista hegemônico, enfim, o que estava em jogo era o dilema
tipicamente moderno (e burguês) de “modernização com democracia”, o que implicava aceitar a
mobilização e a posição de atores, até então subterrâneos, como sucedâneo necessário a uma
modernização do país, cujo efeito econômico mais visível seria o desdobramento de um
movimento social mais profundo. Todo o evangelho do desenvolvimento

versus

subdesenvolvimento passa por essa articulação: a medida da riqueza nacional não se dá pela mera
expressão de seu acúmulo quantitativo, mas pelo modo como essa mesma riqueza se organiza e
reorganiza a sociedade, endogenamente, com o fim de distribuir bem-estar. Essa chamada de
todos ao jogo é o que deu, em boa parte, por razões locais, conteúdo social aos radicalismos de
toda ordem que emergiram no inícios dos anos 1960 e ao sentido propriamente radical da
emergência do “moderno”, tão em voga então. Do PC aos nacionalistas radicais, brizolistas em
sua maioria, passando pelo radicalismo trabalhista, das comunidades de base às ligas camponesas,
havia um consenso, se não democrático, pelo menos de mobilização democrática. Todos
poderiam, em tese, sentar-se à mesa e pedir seu pedaço do bolo, e haveria de haver pedaços para
todos. Na lei ou na marra. Não precisamos ir muito longe na antropologia local para entender o
quanto esse estado de mobilização chocava-se com o espírito da república velha ainda presente,
que o golpe daria ainda sobrevida, igualmente com as prerrogativas políticas de poder moderador
que cabiam às forças armadas, com à hierarquização formal e informal da vida que nos caracteriza
então, com o provincianismo ideológico que, à medida que o país avançava, ia se
“modernizando”, perdia terreno. É evidente que se some a isso outros tantos elementos, tão ou
mais importantes, da guerra fria, ao terceiro-mundismo em ascensão, mais o ciclo de expansão
capitalista do pós guerra. Mas o fato é que, como o próprio RS ilumina, a ditadura brasileira (por
contrataste com a da Argentina, para pensar no exemplo mais à mão) foi modernizante e, por
óbvio, antidemocrática, no momento em que o país daria menos o “salto modernizante”
meramente econômico e sim o salto democrático político, em muitos sentidos, muito mais
moderno e radical. Bloqueado o último, e o que veio depois foi a grande quermesse da
desigualdade, com provincianismo revigorado e virulência típicos dos autoritarismos de cor local
(sem tocar nos pontos mais óbvios e trágicos que foram as consequências do golpe, isto é, da
tortura e todas as formas de violação dos direitos humanos que passaram a ser políticas
corriqueiras de estado). A legitimidade relativa do processo foi mantida, o que não parece grande
feito em país que não se “modernizou” democraticamente, graças à distribuição desigual de
benefícios que os generais faziam segunda a sua muito própria lógica de caserna, tudo somado,
obviamente, à violência mais dura e crua. O que se insinuou que seria superado, o que estava
pressuposto no horizonte de nossa “modernização” (nossas ilusões reais) foi simplesmente
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negado e esse não, ruptura não prevista e “descolada do processo” tornou-se sua própria
identidade. O Brasil seria aquele que foi sem nunca ser sido, tal qual uma viúva conhecida de
folhetim televisivo. Nossa “modernização” democrática passou a ser a alegoria de sua própria
impossibilidade. E, repercutindo retrospectivamente, esse tremendo passo em falso – nossas
ilusões reais – passou a definir a graça e a glória desse país varonil: a desigualdade e seus
correlatos políticos e econômicos legitimados pela falsa memória de fartura, bonança e ordem de
um período recente de violência autorizada e incentivada.
Sem querer nem poder avançar muito, penso que seria possível depreender algum
esquema crítico que melhor formalize o que dá a pensar Branco sai, preto fica mediante a seguinte
articulação, em vigor após 1964: bloqueio democrático como elemento essencial e não acessório
do golpe, e seu efeito crítico ambivalente mais notável em termos de cultura popular/pop, o
tropicalismo. A intenção é simples: sugerir que Branco sai, preto fica, no que ele tem de melhor,
é essencialmente antitropicalista e exige uma nova dentição da crítica, se quiser ainda morder o
que sobrou da festa tropicalista. Tudo colocado na conta da “força das coisas”, evidentemente.

Seus termos e seu movimento foram a matéria-prima da crítica e da apologética
do período. Sumariamente, era o seguinte: o aliando principal do imperialismo,
e, portanto, o inimigo principal da esquerda, seriam os aspectos arcaicos da
sociedade brasileira, basicamente o latifúndio, contra o qual deveria erguer-se
o povo, composto por todos aqueles interessados no progresso do país.
Resultou, no plano econômico-político, uma problemática explosiva, mas
burguesa, de modernização e democratização; mais precisamente, trata-se da
ampliação do mercador interno através da reforma agrária, nos quadros de uma
política externa independente. No plano ideológico, resultava uma noção de
“povo” apologética e sentimentalizável, que abraçava indistintamente as
massas trabalhadoras, o lumpenzinato, a intelligentsia, os magnatas nacionais
e o exército. O símbolo desta salada está nas grandes festas de então,
registradas por Glauber Rocha em Terra em transe, onde fraternizavam as
mulheres do grande capital, o samba, o grande capital ele mesmo, a diplomacia
dos países socialistas, os militares progressistas, católicos e padres de
esquerda, intelectuais do partido, poetas torrenciais, patriotas em geral, uns em
traje de rigor, outros em blue jeans.183

183

Idem, ibidem, p. 76
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Adiante:

Assim, a integração imperialista, que em seguida modernizou para os seus
propósitos a economia do país, revive e tonifica a parte do arcaísmo ideológico
e político de que necessita para a sua estabilidade. De obstáculo e resíduo, o
arcaísmo passa a instrumento intencional da opressão mais moderna, como
aliás a modernização, de libertadora nacional passa a forma de submissão.
Nestas condições, em 1964 o pensamento caseiro alçou-se à eminência
histórica. Espetáculo acabrunhador especialmente para os intelectuais, que já
se tinham desacostumado. Esta experiência, com sua lógica própria, deu
matéria-prima a um estilo artístico importante, o Tropicalismo, que reflete
variadamente a seu respeito, explorando e demarcando uma nova situação
intelectual, artística e de classe. Tento em seguida um esquema, sem qualquer
certeza, de suas linhas principais. Arriscando um pouco, talvez se possa dizer
que o efeito básico do Tropicalismo está justamente na submissão de
anacronismo desse tipo, grotescos à primeira vista, inevitáveis à segunda, à luz
branca do ultramoderno, transformando-se o resultado em alegoria do
Brasil.184

Finalmente: se o tropicalismo pode ser entendido como efeito estético ambivalente mais
perene do impasse modernizante local, repertoriando os materiais mais díspares e lhe dando a
melhor forma de paródia ou chiste de “moderno”, no momento em que esse impasse resolve-se
manu militari, sua ambivalência ganha um contorno crítico inesperado. Talvez incapaz de estar à
altura de seu próprio chiste, oscilando entre o adesismo mais descarado e a crítica aguda, ele que
se alimentava (ideologicamente) dos impasses morais da boa consciência local, viu-se como a
última articulação legítima e prosaica daquela consciência. O que restou da boa consciência local
ainda se alimenta desse repasto hoje escasso, vale dizer. Ocorre que a solução via golpe, a mera
negação abstrata e violenta de impasse de amplas consequências, não o apagou ou implicou sua
superação. De certa maneira, recalcou-o, condenando-nos ao eterno presente de sua permanente
repetição. Quando certos ciclos econômicos e ideológicos esgotam-se, reencontramos o que
deixamos embaixo do tapete em nosso reflexo no espelho (crítico ou não). Nesse momento, a
visada tropicalista se mostra incapaz de agenciar a estranheza do material díspar que a
184

Idem, ibidem, p. 86.
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desigualdade brutal de nosso mundo oferece, efeito do que a última ditadura nos legou de pior –
um sociedade que se normaliza e se normatiza por meio da desigualdade. Para os menos
esclarecidos, vale dizer: não cabe aqui nenhuma censura de ordem moral ao empreendimento
tropicalista. E nem a articulação que fazemos que ora rascunhamos aqui é um tipo de juízo
propriamente “artístico”. O que reitero, seguindo a pista, é que a natureza específica do bloqueio
democrático que a ditadura produziu, por sobre todos os seus outros efeitos nefastos, produziu
um novo contorno social, evidentemente regressivo, que escapa aos melhores esquemas críticos
e de figuração.

Seria como se por detrás daquele conhecido anticomputador sentimental (iê-iê-iê-iê
romântico) outro aparato tomasse seu lugar. Um implacável moedor de sentido e carne, que a
Ceilândia, escorraçada do circuito dos superbacanas, devolvesse ao “monumento no planalto
central do país”, na forma de um cortejo de barulhos e grosserias. Uma imensa reserva de sucata
– radioativa, biológica, sentimental, humana –, sem forma, sem conformidade, sem língua. A
máquina explode. Branco sai, preto fica: preto sai, branco fica.
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Le Pape, la Mère du Pape et les caricatures

Henri Peña-Ruiz

Citons le pape François le 19 janvier : «Si un grand ami parle mal de ma mère, il peut
s’attendre à un coup de poing, et c’est normal. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi
des autres, on ne peut la tourner en dérision.» En voulant faire de la pédagogie sur les limites de
la liberté d’expression, le pape François se livre à des caricatures qui jouent sur l’amalgame et la
confusion.
D’une part, il met sur le même plan une insulte personnelle (parler mal de Regina María
Sivori, sa mère) et un dessin caricatural ciblé sur une religion. D’autre part, il établit une
équivalence entre ce dessin, représentation fictionnelle, et une violence physique réelle : donner
un coup de poing. Certes, il y a loin du coup de poing à la rafale de kalachnikov, mais ici le
registre de la violence semble validé comme juste réponse à une dérision par signes («C’est
normal», ose-t-il dire). On se demande alors quelle portée peuvent bien avoir les condamnations
verbales de la violence données en préalable.
Le pape, au passage, gomme la chronologie de l’histoire réelle. Car ce n’est pas la
caricature qui est première et le meurtre second, mais l’inverse. Il faut rappeler que les caricatures
de Charlie relayaient celles de caricaturistes danois après l’assassinat, le 2 novembre 2004, du
cinéaste Theo Van Gogh, auteur du film Submission, portant sur la domination des femmes dans
un contexte islamiste. Et par le dessin satirique elles ne visaient pas les musulmans en général
mais un prophète qui justifierait le meurtre. Pas d’amalgame, donc, entre personnes musulmanes
et fanatisme religieux.
On est donc consterné devant une comparaison qui, sans légitimer le meurtre lui-même,
ose lui trouver des circonstances atténuantes. Deux fautes simultanées. D’une part, l’incroyable
confusion entre la mise en cause d’une religion et l’insulte à une personne comme telle. D’autre
part, une étrange conception de la justice, puisque le pape d’une religion dite d’amour trouve
justifié qu’en cas d’insulte personnelle, on se fasse justice à soi-même par une violence physique.
Nous sommes loin de la parabole de la joue tendue.
Mais il y a plus grave, la volonté implicite de pénaliser le blasphème par une sorte de
chantage : «Pour éviter les violences criminelles, respectez la religion !» D’où la question : qu’estce qui est respectable ? Issu d’un mot latin qui désigne le regard empreint de considération
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(respectus), le respect s’applique aux personnes et non aux choses ou aux croyances. C’est le
sentiment qu’un être humain, comme tel, mérite des égards. Bref, ce qui est respectable, c’est la
personne humaine et sa liberté, non sa conviction particulière. Ainsi, par exemple, le propos de
Philippe Tesson insultant les musulmans comme tels («Les musulmans amènent la merde en
France aujourd’hui.») relève de l’injure raciste, puisqu’il met en cause non une conception
religieuse mais un groupe de personnes en raison de leur religion. De façon similaire, toute
dérision portant sur la Shoah fait insulte à la mémoire douloureuse des Juifs comme tels, et vaut
délit. Il n’y a donc pas deux poids deux mesures pour une chose identique, mais deux choses
rigoureusement distinctes au regard du droit. Les dessins satiriques de Charlie Hebdo, quant à
eux, n’ont jamais visé les personnes ou les groupes de personnes comme tels.
Il faut d’ailleurs en finir avec les mots pièges qui amalgament la critique d’une religion à
l’insulte des croyants. Le terme d’islamophobie est de ceux-là puisqu’il cherche à établir la
confusion entre rejet d’une religion et rejet de ses fidèles. Le seul délit incontestable est le racisme
qui vise les musulmans, c’est-à-dire la mise en cause d’une personne ou d’un groupe de personnes
du fait de sa religion. Dans le même esprit, l’antisémitisme est à l’évidence un délit, mais la
judaïsmophobie, si l’on entend par là le rejet de la religion de certains juifs, ne pourrait être
confondue avec le racisme anti-juif. Imaginons enfin que les athées, ulcérés d’être considérés
comme des vecteurs d’immoralisme, inventent le terme athéophobie et proclament que toute
caricature de l’athéisme est un délit. Nombre de religieux ne se privent pas de telles violences
polémiques, et ils en ont le droit tant qu’ils ne visent qu’une conviction.
Un croyant est libre de croire en Dieu, un athée libre d’affirmer un humanisme sans dieu.
Le croyant et l’incroyant sont également respectables comme être humains libres. Ils peuvent
coexister, mais à la condition que l’option de l’un ne s’impose pas à l’autre. L’athée peut donc
critiquer la religion, et le croyant l’athéisme. La psychologie du fanatisme refuse quant à elle cette
distinction car elle rejette toute distance entre la personne et sa conviction. Elle exige donc le
respect des croyances et pas seulement celui des personnes croyantes. Comme si la croyance,
inséparable de l’être, collait à sa peau. D’où le délit de blasphème, qui entend pénaliser toute
critique d’une religion en prétendant qu’elle insulte les personnes croyantes comme telles.
Face à cela, l’éducation doit promouvoir la distance à soi, contrepoison du fanatisme.
Montaigne, contemporain des guerres de religions, rappelait : «Il ne faut pas confondre la peau
et la chemise.» Arrêtons de dire qu’en cultivant une telle distance intérieure, on installe les gens
dans la schizophrénie ! L’apologie de la spontanéité indûment confondue avec l’authenticité est
dangereuse. Chaque personne peut assumer librement sa foi religieuse ou son athéisme, mais sans
oublier qu’elle est aussi dépositaire d’une humanité universelle. L’incitation laïque à la retenue et
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à la distance intérieure est source de paix : elle inspire le respect de l’autre sans exiger pour autant
le respect de son opinion.
La loi commune, fondée sur le droit, ne peut dépendre d’aucune croyance particulière,
car elle doit valoir pour tous. Bayle : «Il n’y a de blasphème que pour celui qui vénère la réalité
blasphémée.» On voit bien que la laïcité n’est nullement antireligieuse. Simplement, elle consiste
à rappeler que la religion ne doit engager que ses adeptes, et eux seuls.
Le fanatisme religieux, on l’a vu, est prêt à noyer dans le sang le droit à la vie et la liberté
d’expression. Ne lui donnons aucune excuse. Et ne mélangeons pas tout en prétendant que l’islam
étant par ailleurs la religion de beaucoup d’opprimés, des égards particuliers seraient dus à
l’islamisme politique.
Double confusion, là encore. S’en prendre à l’islamisme, ce n’est pas s’en prendre aux
musulmans, qui en sont souvent les premières victimes. Pas d’amalgame. Par ailleurs, on ne résout
pas une injustice sociale en taisant l’exigence laïque. Les grands registres d’émancipation vont de
pair, comme le soulignait Karl Marx en faisant l’éloge de l’œuvre à la fois laïque et sociale
accomplie par les Communards de Paris en 1871. Bref, arrêtons d’imputer à la laïcité les
exclusions qui relèvent de problèmes économiques et sociaux ou de mentalités encore marquées
par l’idéologie raciste. Et traitons ainsi les deux grandes questions de l’intégration républicaine
sans erreur de diagnostic.
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