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Apresentação
Em seu quarto número, Fevereiro retoma um debate que, mal ocorrida a (nova)
catástrofe que o trouxe à tona, já parece cair estrategicamente no esquecimento. Por
que voltar ao tema da energia nuclear, quase dez meses depois de Fukushima-Daiichi?
O fato é que, lembrado ou não, o nuclear continua aí, suscitando projetos de substituição
ou encorajamento, de civis ou de militares, de esquerda ou de direita, no Brasil e no
mundo. Não vale a pena analisar o que está em jogo (e o que se esconde) nessas
políticas nucleares? Como o leitor verá no pequeno dossiê montado pela Fevereiro, a
opção nuclear não envolve aspectos apenas técnicos (embora também os tenha), mas
guarda em si um alcance eminentemente político, nem sempre posto a nu pelos
interessados na pauta. Que decisões políticas se armam por detrás do nuclear? Que
formações ideológicas produzem sua justificativa? Neste número, com a contribuição
dos especialistas Sidney Rebello e Luís Carlos de Menezes – além de Ruy Fausto,
editor de Fevereiro –, procuramos distender o fio do problema, expondo seu lado técnico
assim como seu nó político.
Fevereiro ainda se debruça sobre política nacional. O livro recentemente lançado de
Lincoln Secco, A história do PT, dá ensejo a uma entrevista com o historiador e, neste
mesmo número, a uma resenha por Alexandre Carrasco. E o debate – ao qual
infelizmente não se costuma dar muita relevância – sobre políticas inclusivas vem à
pauta num artigo de Fábio Adiron, sobre a situação das pessoas com deficiência.
Mas para além de política nacional e análises de conjuntura, Fevereiro abre espaço em
seguida para textos mais reflexivos e de viés, por assim dizer, mais universalizantes. É
o caso do artigo de Ruy Fausto sobre direita e esquerda, cuja publicação iniciamos no
terceiro número de Fevereiro e esperamos concluir no próximo número da revista. Ainda
sobre história e política, Fevereiro traz uma resenha crítica de Cícero Araújo sobre o
livro de Domenico Losurdo, Stálin, história e crítica de uma lenda negra. E, para finalizar,
filosofia política e estética se cruzam num artigo de Ana Portich sobre Grotius e o teatro
na virada de séculos XVI/XVII.
A seção literária deste número 4 traz um conto de Alexandre Carrasco, e um poema de
Louis Aragon, Les lilas et les roses, traduzido e apresentado por Marcela Vieira.
A seção em língua estrangeira publica um artigo de Daniel Golovaty sobre o conflito
Israel-Palestina, já publicado em português no primeiro número de Fevereiro, traduzido
para o inglês por Ana Elisa Assumpção de Pinho, Renata Massami Hirota e Tiago Aguiar
Franco de Oliveira. Com a seção em língua estrangeira, esperamos ampliar nosso
espectro de leitores e interlocutores no campo da esquerda democrática.
Fevereiro tem o prazer de anunciar aos leitores que está finalizando a montagem de um
blog da revista, com a intenção de disponibilizar mais ágeis intervenções. De fato, com
o blog, será possível participar diretamente nos debates sobre os acontecimentos em
processo, sem prejuízo, é claro, dos textos mais reflexivos que se encontrarão em cada
novo número.
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Luis Carlos de MENEZES ¹

energia nuclear: sinal amarelo de
atenção
O mundo foi apresentado à energia nuclear pelas bombas que destruíram Hiroshima e
Nagasaki ao fim da Segunda Guerra Mundial, acompanhadas pela escalada
armamentista ao longo da Guerra Fria, que resultou em um arsenal capaz de dizimar a
espécie humana e que, ainda hoje, está longe de ser desmobilizado. Para se ter uma
idéia do remanescente, um recente acordo EUA-Rússia2 reduz o arsenal nuclear de
cada um desses países para “somente” 1500 bombas e 800 lançadores de mísseis,
deixando sem limite o número de bombas nucleares e aviões lançadores táticos... Para
complicar as coisas, a lógica do terror em grande escala, que se projetou mundialmente
com a destruição das Torres Gêmeas em Nova Iorque, reforça a preocupação com a
proliferação de armas nucleares.
Enfim, como não há perspectiva para um desarmamento nuclear global, que
demandaria uma ordem mundial ainda fora de cogitação nesse começo de século 21,
persistem os riscos relacionados à existência de muitas ogivas nucleares em condição
de lançamento, cuja segurança em geral se desconhece, ou à possibilidade de desvios
de componentes de artefatos nucleares, por venda ou roubo devido a eventual
displicência. Não estamos mais no tempo do telefone vermelho, que ligava o Kremlin à
Casa Branca para evitar surpresas, e, também, a sociedade civil está mais atenta a
questões ambientais. Diferentemente do período da divisão polar do mundo, são
tensões regionais, étnicas e sectárias as que hoje mais preocupam. De toda forma,
enquanto não for possível um desarmamento global, ainda que não esteja acesa a luz
vermelha de perigo iminente, no que se refere à possibilidade de uso agressivo de
artefatos nucleares, é bom que se mantenha permanentemente aceso o sinal amarelo
de atenção.
Por razões bastante diferentes, o uso pacífico da energia nuclear está atualmente sob
atenção. No início, esse uso era restrito aos países que também dominavam a
tecnologia para produzir bombas, mas, ao longo da segunda metade do século passado
e, com correspondentes salvaguardas associadas ao risco de desvio de material físsil,
ele deu origem a uma indústria energética também exportadora. Desde o começo, essa
indústria foi vista com desconfiança por uma parcela expressiva de ambientalistas,
menos por conta de sua relação com a produção de bombas, mas especialmente pelo
compreensível temor do risco da contaminação de qualquer forma de vida quando
exposta a altas doses de radiações ionizantes.
A militância antinuclear já foi muito expressiva, especialmente na Europa até há algumas
décadas, mas a desconfiança popular com relação a essa energia tem oscilado e, há
algum tempo, houve até mesmo uma relativa mudança de perspectiva. Um dos marcos
dessa mudança foi ter sido dado um beneplácito à energia nuclear como alternativa
limpa, relativamente à emissão dos gases estufa,3 o que correspondia a ter se acendido
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uma luz verde para a produção nuclear de eletricidade. Vários países já aceleravam a
ampliação do percentual nuclear em sua matriz energética, particularmente os países
com a economia em ascensão – como a China, com muitos reatores em construção –,
e as críticas históricas aos riscos dessas instalações haviam pelo menos arrefecido. No
entanto, o recente acidente em Fukushima, no Japão, acompanhado ao vivo pela TV
em todo o mundo, reacendeu a luz vermelha ao reavivar a memória de acidentes
anteriores como os de Chernobyl e de Three Miles Island, provocando recuos em
programas nucleares, especialmente na Alemanha, que anunciou uma completa
interrupção do uso dessa energia dentro de alguns anos.
Há quem acredite que essa decisão do governo alemão possa vir a ser revertida, pois
ela teria sido adotada em função de um revés eleitoral. Além disso, é notório que
autoridades governamentais de países como a França, o próprio Japão e os EUA
acreditam que, mesmo em médio prazo, seja ilusória a perspectiva de abrir mão da
produção nuclear de eletricidade. Não seria imediato substituí-la por formas
consideradas ambientalmente menos agressivas, como a energia eólica ou de
conversão solar direta, se forem consideradas as técnicas hoje disponíveis e os custos
a elas associados. Além disso, especialistas acenam com reatores de nova geração,
que estariam sendo concebidos para estarem a salvo dos grandes acidentes, o que
tornaria essa modalidade comparável com as demais, em termos de custo, risco e
benefício. De toda forma, comparados os prós e os contras, para acompanhar
desdobramentos até que se possa estabelecer uma atitude mais definitiva quanto à
geração elétrica com uso da energia nuclear poderia ser cautelosamente sinalizada com
um farol amarelo de atenção.
Nos últimos sessenta anos, o Brasil tem tido um histórico próprio relativamente aos usos
pacíficos ou não da energia nuclear, mas antes de tratar disso, vale a pena refazer
brevemente um percurso mais longo, desde os primórdios da compreensão do núcleo
atômico até o desenvolvimento de bombas e reatores nucleares, o que também nos
permitirá compreender melhor o que são e como operam esses artefatos e
equipamentos.
Radiações, bombas, reatores e acidentes
Há mais de um século, notou-se que certos minerais emitem radiações muito
penetrantes,4 e seu uso como “projétil” serviu para investigar o interior da matéria e
compreender a estrutura de átomos e seus núcleos. Todo átomo passou a ser
interpretado como tendo um núcleo densíssimo, composto da combinação de prótons
(partículas densas e positivamente carregadas), com nêutrons (partículas densas e
neutras). O número de prótons define a carga do núcleo e, portanto, o elemento químico.
A soma desse número com o número de nêutrons define a massa do núcleo e, portanto,
define o isótopo5 daquele elemento. A neutralidade dos átomos é garantida por elétrons,
leves e negativos, que circundam seus núcleos numa coroa responsável pelas
propriedades químicas que constitui a maior parte do volume dos átomos.
Um desafio teórico que se apresentava era explicar a estabilidade dos núcleos, pois a
forte repulsão elétrica entre prótons tão próximos uns dos outros tenderia a ejetá-los. A
solução desse problema foi a descoberta de forças atrativas que só atuam no interior
dos núcleos,6 compensando a repulsão elétrica; a estabilidade depende de
combinações entre o número de prótons e o número de nêutrons. Em função dessas
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combinações, há núcleos estáveis e outros naturalmente radiativos, como os vários
isótopos do urânio, que emitem aquelas radiações e se transmutam em outras
substâncias. Há, ainda, núcleos, como do isótopo de massa 235 do urânio ou do plutônio
de massa 239 que, se absorverem mais um nêutron, tornam-se tão instáveis que se
rompem em núcleos de duas outras substâncias, radioisótopos mais leves, e emitem
outros poucos nêutrons. A liberação de energia em grande escala que vem desse
rompimento é muito mais intensa do que a resultante de reações químicas, que
envolvem somente elétrons.7 Entre os radioisótopos artificialmente produzidos, alguns
podem ser utilizados em equipamentos de diagnóstico e de terapia médica ou em
gamagrafia industrial.8
Os isótopos de urânio são todos radiativos, mas o de massa 235 é físsil, assim como o
plutônio de massa 239,9 ou seja, se cinde duas outras substâncias quando atingido por
um nêutron emitindo outros nêutrons de altíssima energia. Tendo a primeira fissão
nuclear sido realizada na Alemanha no alvorecer da Segunda Guerra, sua descoberta
já deu partida à corrida nuclear10e à construção das primeiras bombas atômicas.
Quando uma massa de alguns quilos desse urânio ou plutônio for compactada e exposta
a uma radiação iniciadora, os nêutrons emitidos e reabsorvidos levam à fissão uma
enormidade de núcleos, numa reação em cadeia com brutal liberação de energia. Essa
é a bomba de fissão, a bomba A, como a de Hiroshima, de urânio, ou a de Nagasaki, de
plutônio. Mais tarde se produziu outro tipo de bomba ainda mais potente, a bomba H de
fusão nuclear, em que núcleos de hidrogênio se juntam formando núcleos de hélio.
Aliás, é esse tipo de reação que permite que as estrelas, como o Sol, brilhem bilhões de
anos. Portanto, a energia solar é de fusão nuclear em sua origem. Essa fusão só ocorre
em temperaturas de milhões de graus, de forma que uma bomba H é detonada usando
uma bomba A como espoleta.
Já a energia utilizada para a geração elétrica é de fissão, em usinas nucleares que são
termoelétricas nas quais um reator nuclear faz a função da caldeira. Nêutrons liberados
na fissão transferem energia à água, e o vapor d’água assim produzido impele uma
turbina que é propulsora de um gerador elétrico. Os dois tipos correntes dessas usinas
são os de água fervente (BWR), como as de Fukushima no Japão, e os de água
pressurizada (PWR), como as de Angra dos Reis no Brasil. Nos BWR a água convertida
em vapor vai diretamente para turbina, nos PWR a água vinda do reator, a alta pressão
e temperatura, troca calor com a água de um circuito secundário, que é convertida em
vapor que impele a turbina. Ambos os tipos operam com urânio enriquecido, ou seja,
em que foi aumentada para 3%, por meio de ultracentrifugação, a proporção do isótopo
de massa atômica 235, que, na mistura isotópica natural, está na proporção de 0,7%.
Tal processo, que se chama enriquecimento, para produzir bombas precisa elevar
aquela proporção para 80%. Também por isso, um reator jamais explodiria como uma
bomba, seus acidentes sendo de outra natureza.
Em muitos países, a eletricidade hoje produzida vem dessas usinas, com um percentual
tão expressivo em várias importantes economias – cerca de 80% na França, por
exemplo –, que não seria possível sua substituição imediata por outras fontes, sem que
houvesse repercussões econômicas em grande escala. A oposição a essas usinas
nucleares se relaciona tanto a seus riscos ambientais contínuos quanto à possibilidade
de acidentes maiores, e a sua defesa envolve especialmente interesses econômicos –
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mas por vezes também estratégicos – já que o domínio do ciclo do combustível, em
princípio, também qualifica para a produção de artefatos bélicos.
Sob certo aspecto, o impacto ambiental regular da indústria nuclear energética poderia
ser comparado ao do uso de combustíveis fósseis. Em ambos os casos, atmosfera e
hidrosfera são expostas aos resultados de uma extração mineral da litosfera, com
repercussões sobre a biosfera. No caso dos combustíveis fósseis, queima-se, em
décadas, o resultado da fotossíntese de muitos milhões de anos, resultando em
aumento expressivo dos chamados gases estufa, que refletem para o solo a radiação
solar que seria devolvida ao espaço, aumentando assim a temperatura média do planeta
com danos conhecidos ou imagináveis. No caso nuclear, retira-se da litosfera minérios
que expõem a atmosfera e a hidrosfera a diferentes tipos de contaminação radiativa, e
nos reatores acumulam-se substâncias radiativas artificiais, cuja duração (meia-vida)
depende de seu grau de atividade. O tempo de periculosidade pode variar de minutos
ou horas a milhares de anos, exigindo assim armazenamento prolongado e criterioso de
rejeitos, e não existe proposta definitiva para sua disposição segura em longo prazo.
O dano para a vida devido a radiações nucleares se deve principalmente ao fato de
alterarem as ligações moleculares das informações genéticas, sendo cancerígenas ou
letais dependendo da dose. Além disso, rejeitos físseis, como de plutônio 239 ou sobras
do urânio 235, exigem supervisão na sua disposição ou no re-processamento para seu
re-uso energético, por conta de sua potencial aplicação militar. Os usos medicinais e
industriais de radiações e equipamentos nucleares não são contestados quanto a seus
propósitos e procedimentos, mas, os radioisótopos para tais usos, produzidos em
reatores nucleares dimensionados para esse fim, exigem cuidados especiais em seu
transporte, utilização e posterior disposição. Uma comparação de escala entre as
quantidades envolvidas nos equipamentos de usos médico e energético pode ser feita
em termos de massa, envolvendo desde algumas gramas, em um caso, a quilos ou
toneladas, em outro.
Os grandes acidentes em usinas de potência têm basicamente uma única causa, que é
a interrupção na refrigeração do reator11 pela falta de circulação de água para retirar o
calor produzido, pois a radiatividade das pastilhas contendo urânio, uma vez iniciada,
não pode ser interrompida. Mesmo quando esses elementos exauridos, tendo perdido
eficácia, precisarem ser substituídos, continuam com alta atividade e precisam ser
mantidos por muito tempo em piscinas permanentemente refrigeradas, geralmente no
próprio edifício do reator. O aquecimento da água de operação continua a ocorrer em
qualquer circunstância, de forma que “desligar” o reator exige continuar a refrigerá-lo,
além de interpor substâncias que parcialmente absorvam nêutrons. Caso contrário, a
pressão subiria levando ou à liberação de material radiativo para a atmosfera, de forma
gradual, se controlada, ou, o que é pior, de forma explosiva, com a ruptura do próprio
reator ou das paredes de contenção.
De diferentes formas e níveis de gravidade, algo assim aconteceu nos reatores em
Three Miles Island nos EUA em 1979, em Chernobyl na então União Soviética. hoje
Ucrânia, em 1986, e em Fukushima, no Japão nesse ano de 2011. O primeiro, em Three
Miles Island, era um PWR que teve o circuito primário principal desativado quando o
circuito de refrigeração de emergência deveria estar operando, mas não estava. O
segundo, em Chernobyl, era um reator moderado a grafite que já era uma sucata
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irresponsavelmente em operação, quando de seu acidente que vitimou um grande
número de pessoas e cuja emanação radiativa alcançou países ao norte da Europa.
Foram dois casos de problemas técnicos agravados por erro humano ou negligência.
Já o terceiro e mais recente grande acidente, um BWR com refrigeração de emergência
movida por unidade a diesel, teve sua operação automaticamente desligada por conta
do terremoto, mas seu circuito de refrigeração de emergência foi inutilizado pelo tsunami
subseqüente. Nesse caso, foi um dimensionamento insuficiente da prevenção de
incidentes geológicos que resultou em algumas mortes reconhecidas e em graves danos
humanos e materiais ainda não de todo avaliados, certamente mais altos do que os
recursos que aquelas usinas teriam gerado ao longo de sua vida útil.
O sentido dessa digressão “científica” neste texto é a dificuldade que, na falta dela, seria
explicar a correlação entre o bélico e o energético, em termos do enriquecimento do
urânio, ou de se discutir a diferença entre os riscos ambientais das indústrias nucleares
e petrolíferas, ou ainda se compreender o que foram de fato as grandes acidentes até
hoje registrados.
A energia nuclear no Brasil
É indiscutível que o interesse brasileiro na energia nuclear, manifestado já nos anos
1950, teve originalmente motivação estratégica e militar. Isso estimulou o fomento à
pesquisa científica, já que a própria criação do Conselho Nacional de Pesquisas, O
CNPq, não foi independente daquela motivação.12 Esse histórico não difere muito do
ocorrido em outras nações, como os EUA, onde as forças armadas foram, ao longo de
décadas, uma das principais financiadoras do desenvolvimento científico, não somente,
mas até especialmente na área nuclear.
No caso do Brasil, ao lado da pretensão de se afirmar potência – o que por muito tempo
foi sinônimo de potência nuclear – havia igualmente uma disputa por uma hegemonia
continental com a Argentina, igualmente interessada em desenvolver bombas A.
Mantidas as proporções quanto às tensões, essa disputa lembrava outras de caráter
regional, como entre a Índia e o Paquistão, que acabaram por desenvolver suas armas,
apoiadas aberta ou veladamente pelos protagonistas da guerra fria (a Índia mais
alinhada com a União Soviética e o Paquistão mais com o Ocidente). No nosso caso,
décadas depois, antes que essas armas tivessem sido produzidas, uma mobilização da
cidadania promovida pela comunidade científica acabou impondo maior sensatez, pois
o Brasil, além de signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e de
protocolos adicionais, incluiu, em sua Constituição de 1996, uma proibição ao
desenvolvimento ou uso daqueles artefatos. Essa afirmação de princípio daria hoje
condição para efetivo engajamento brasileiro em prol de um desarmamento nuclear
global. Isso ainda não acontece, mas ainda pode vir a integrar uma nova política externa
brasileira, quando e se nosso prenunciado crescimento econômico se ampliar, dando
mais consistência a pretensões de integrar o Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas.
A política nuclear energética no Brasil já se iniciou nos anos 1960. As duas usinas
nucleares em operação há algumas décadas, Angra I, comprada dos EUA nos anos
1960, e Angra II, comprada da Alemanha nos anos 1970 (assim como uma terceira
Angra III também alemã e adquirida na mesma época e só agora em construção), todas
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concentradas em Angra dos Reis, no litoral do sudeste, foram adquiridas por decisões
de governos militares em regime de exceção. Também por isso não se pode excluir que
ainda houvesse alguma equivocada ressonância com intenções de natureza
estratégica, até porque a compra dessas usinas não se baseava em perspectiva
consistente de crescimento da demanda de eletricidade já que o parque hidrelétrico na
época ainda estava em grande medida inexplorado. Vale lembrar que, da dezena de
usinas previstas há mais de trinta anos no acordo nuclear com a Alemanha, apenas uma
delas foi construída e a segunda somente agora se instala. O panorama atual pode
sofrer mudanças a médio ou longo prazo, mas não há argumento para se priorizar agora
essa fonte de energia, nem para se abrir mão dele, em definitivo, consideradas as
potencialidades e as perspectivas ainda muito em aberto.
Expressivamente dotado de recursos renováveis hídricos ou de biomassa, e de novos
campos petrolíferos já prospectados, o Brasil dispõe hoje de matriz energética
favoravelmente equilibrada e da possibilidade de mantê-la assim, fazendo um balanço
de custo, risco e benefício das várias fontes e cotejando demandas econômicas e
preocupações ambientais, antes de se optar para incursão mais intensa na geração
nucleoelétrica. Já se anunciou, há alguns anos, o domínio do ciclo do combustível, pelo
menos em escala piloto, no contexto de projeto da Marinha, que está interessada na
construção de submarinos nucelares e, mais recentemente, além da terceira usina em
construção, tem-se falado em ampliar expressivamente o parque nuclear brasileiro que,
hoje, supre em torno de 2% da demanda energética.
Na realidade, faltando competência para a construção autônoma de reatores de
potência, uma ampliação em curto prazo do parque energético nuclear implicaria
simples compra de reatores, produzindo mais dependência, como já aconteceu no
passado. E mesmo no que concerne ao processamento de urânio, a despeito de ter
expressivas reservas de minérios, o Brasil ainda importa todo o combustível nuclear
para as duas usinas e até mesmo os radioisótopos para uso médico e industrial.
Por isso, um passo que responsavelmente deveria ser dado nos próximos anos seria a
construção autônoma, ou preferencialmente em consórcio solidário, de um reator
multipropósito, para a produção de radioisótopos e para a pesquisa científica. Assim,
seria ampliada a qualificação tecnológica nacional no setor, para as diferentes
finalidades que possam vir a ser consideradas a médio prazo, competência inclusive
para evitar maiores preocupações relativas à segurança nuclear. Aliás, o perigo da
fiscalização insuficiente na operação e na disposição de equipamentos nucleares já nos
foi dramaticamente alertado por um trágico acidente ocorrido em Goiânia há pouco mais
de duas décadas, com uma unidade de radioterapia desativada irresponsavelmente
abandonada em um depósito de sucata comum.
Como já dito, instalações médicas e industriais que fazem uso de tais equipamentos ou
dispositivas demandam contínuo cuidado específico, tanto quanto instalações
energéticas nucleares. O que mais preocupa no caso brasileiro é o fato de, ignorando
orientações da Agência Internacional para a Energia Atômica e apelos da comunidade
científica, o mesmo órgão governamental que promove o fomento da energia nuclear, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, também cuida da segurança, do
licenciamento e da fiscalização de todas as instalações e equipamentos nucelares. Já
há consciência de que isso precisa ser mudado, até mesmo com afirmações oficiais no
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sentido da criação de agência autônoma de regulação e fiscalização do setor, mas o
impasse se posterga anos a fio, por obstáculos de natureza política e por conta de
interesses corporativos.
Também no Brasil, o acidente nuclear de Fukushima teve perceptíveis repercussões.
Por um lado, houve um recuo relativo ao anúncio de que já se definiam locais para a
construção de quatro novas usinas, como etapa para uma ampliação expressiva no
percentual nuclear da matriz energética brasileira. Por outro lado, ganharam evidência
pública e aceleraram-se iniciativas para aperfeiçoamento na segurança das instalações
em operação em Angra dos Reis. Sendo região praiana cercada de encostas sujeitas a
deslizamento, o que inspira mais cuidado é a hipótese de impacto nos equipamentos
das usinas e/ou de obstrução da rodovia Rio Santos, que seria a principal rota de escape
em caso de acidente. Os costumeiros argumentos de improbabilidade foram
relativizados, tendo em vista a convergência de fatores que agravaram o acidente na
costa do Japão. Assim, renova-se a análise à segurança, inclusive no que concerne ao
sistema suplementar de refrigeração, e também já se estão provendo rotas alternativas
de escape, por mar.
Para o futuro, a determinação de se desenvolver ou não essa indústria mais
expressivamente dependerá de uma variedade de fatores, entre os quais a continuidade
e a ampliação do crescimento econômico, que certamente pode condicionar uma
demanda bem maior do que a atual. Mas também deverá ter-se em conta a evolução
tecnológica e os custos relativos das várias fontes, e isso não se definirá simplesmente
dentro de nossas fronteiras, mas mundialmente, como será apontado a seguir.
Perspectivas para a energia nuclear no Brasil e no mundo
Previsões de qualquer natureza devem, nesse momento, levar em conta uma crise
econômica em pleno curso, expondo, há alguns anos, fragilidades do sistema financeiro
internacional e envolvendo diretamente os principais blocos de nações em suas
especificidades: nos EUA o imbróglio político-partidário impede políticas de estado para
alavancar retomada no crescimento e geração de empregos; na Europa a articulação
franco-alemã se revela insuficiente para lastrear o endividamento de nações mal
equilibradas em seu mercado comum; ao lado dos tigres asiáticos, que gravitam as
economias centrais, no Japão acidentes geológicos sacodem uma condição já
endêmica de estagnação; na China e na Índia, um mercado interno em franco
crescimento minimiza mas não evita o impacto da diminuição das exportações e,
mantidas as proporções, o Brasil também recebe impactos da crise com alguma
elasticidade. De toda forma, o desenrolar dessa situação condicionará, arrefecendo por
algum tempo, os investimentos em infra-estrutura e, por conseguinte, na energia
nuclear, o que dará mais tempo a outros desenvolvimentos.
Há um número razoável de usinas em construção, cujas obras não deverão ser
interrompidas, especialmente na China, ainda que eventualmente tenham itens de
segurança revistos no ambiente pós-Fukushima. Haverá também um esmaecimento da
memória do acidente, já verificado nos casos de Chernobyl e Three Miles Island, após
o que a lógica econômico-financeira voltará a predominar, quando a crise internacional
ceder e der lugar a eventual novo ciclo de crescimento da demanda energética. Mas
esses são elementos circunstanciais, ao lado dos quais será preciso acompanhar
desenvolvimentos energéticos intrínsecos. Por exemplo, se for efetivada a promessa de
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reatores de quarta geração, que estariam livres das situações responsáveis pelos
grandes acidentes, eles serão cotejados, por exemplo, com conversores de energia
solar e eólica cujos custos relativos se pretende diminuir, intenção que poderá ser
realizada a partir da decisão alemã de descontinuar sua geração nuclear. Quanto ao
Brasil, numa economia globalizada, não há qualquer razão para se duvidar que isto
venha a acompanhar as tendências mundiais em sua política energética e nuclear.
Como conclusão, pode ser dito que, a curto prazo, as perspectivas da energia nuclear
terão sua linha de continuidade influenciada, mas não truncada, por crises, e, sua
superação, por acidentes e sua prevenção. Em um prazo mais longo, mais para o final
deste século, digamos, será preciso considerar outras possibilidades: do lado
tecnológico, seria ao menos imaginável que se alcançasse o controle da fusão nuclear,
uma fonte de incrível quantidade de energia não produzindo nem utilizando
radiatividade; do lado social, não custa sonhar com uma reconfiguração global de
políticas socioambientais em que melhor distribuição e racionalização apontem para
menos energia, não mais energia. A médio prazo, são ainda incertas as alternativas
econômicas e tecnológicas, ainda duvidosas as garantias de segurança, e será preciso
avaliar cada passo a cada momento: sinal amarelo de atenção.

Referências:
Luis Carlos de Menezes, físico e educador na Universidade de São Paulo, atualmente preside a Comissão de
Acompanhamento da Política Nuclear na Sociedade Brasileira de Física.
2 Acordo START (Sigla em inglês para Tratado de Redução de Armas Nucleares) renovado em abril de 2010 entre
os governos americano e russo, para a desativação de parte do arsenal nuclear de ambos os países.
3 James Lovelock, intelectual ambientalista famoso como autor da hipótese Gaia - ou seja, da idéia metafórica de
considerar o planeta Terra como um organismo vivo, em 2004 - apontou a energia nuclear como alternativa mais
recomendável do que combustíveis fósseis para a geração elétrica, tendo em vista a preocupação central com a
geração de gases estufa, que contribuiriam para o aumento da temperatura média do planeta.
4 Já no início do século 20, Ernst Rutherford as denominou, pela ordem de ocorrência, como radiações alfa beta e
gama. Mais tarde, elas foram identificadas como sendo: alfa, um "pacote" com dois prótons e dois nêutrons,
como o núcleo do hélio; beta, elétrons de alta velocidade; e gama, radiação eletromagnética de altíssima
freqüência.
5 Isótopo, do grego "isótopos", ou seja no mesmo lugar, indica elementos quimicamente equivalentes, portanto,
que estão no mesmo lugar da tabela periódica, ainda que tenham massa distinta.
6 Hidekyi Yukawa concebeu uma força atrativa que atuaria no interior do núcleo, entre prótons e nêutrons, com
base na troca de partículas chamadas mésons.
7 Ilustra essa diferença o fato de o poder destrutivo da reação de alguns quilos em um artefato nuclear ser dado
em megatons, ou seja, milhões de toneladas de dinamite.
8 Processo de radiografia de peças metálicas utilizando raios gama.
9 O plutônio de massa 239 é produzido, intencionalmente ou não, em reatores, pela transmutação do isótopo
mais freqüente e não físsil do urânio, o de massa 238, quando esse absorve um dos nêutrons resultantes da fissão
do isótopo físsil de urânio, o de massa 235.
10 Em 1938, Otto Hahn, realiza a primeira fissão, quatro anos depois, nos EUA começa a operar o primeiro reator,
seguido do Projeto Manhatann, sob a coordenação de Robert Oppenheimer, que produz as primeiras bombas A.
11 A sigla desses acidentes é LOCA, da expressão em inglês para acidente de perda de refrigeração.
12 O Almirante Álvaro Alberto foi talvez a figura pública mais importante em iniciativas científicas e militares
naquele período, tendo chegado a promover a importação de ultra-centrífugas, que acabaram sendo literalmente
emparedadas décadas a fio, em função do veto norte-americano a seu uso e da ascensão que o governo dos EUA
tinham sobre o do Brasil.
1
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Sidney L. RABELLO¹

o anacronismo de angra III²
O presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, tem afirmado que não há
muito mistério na construção de Angra 3. Considera que seu projeto é idêntico ao de
Angra 2, usina que teve sua construção iniciada em 1981 e a operação em 2000.
Aparentemente, a afirmação é muito lógica. Dá a impressão de que tudo fica mais
simples dessa forma. Basta repetir o projeto de Angra 2, e tudo será maravilhoso. O
projeto de Angra 2, no entanto, é da década de 70. Se for repetido para a construção de
Angra 3, significará ignorar-se a evolução da engenharia dos últimos 40 anos.
A tecnologia de segurança de usinas nucleares avançou muito devido à experiência de
se construir e operar usinas nucleares em todo o mundo e, especialmente, em função
da necessidade de se prevenir acidentes.
O acidente que causou maior impacto nos projetos de segurança das usinas foi o
acidente de Three Mile Island (TMI), em 1979, nos Estados Unidos da América.
O projeto de Angra 3 é arcaico. Não contempla os princípios modernos da engenharia
de segurança para as usinas nucleares deste início do século 21. Não dispõe de
recursos para a prevenção de acidentes como o de TMI.
Se a construção de Angra 3 for adiante, utilizando o projeto de Angra 2, não haverá
como evitar a liberação de material radioativo para o meio ambiente, além de outras
consequências maiores para a população da região e para os trabalhadores da usina,
no caso de não ser possível controlar acidentes como o de TMI (vide Impact of safety
standards updating in NPP licensing, INAC2009).
Alguns dizem que não houve mortes em TMI e que é desnecessário levar em conta o
que se aprendeu com o acidente. Mas essa será uma atitude sensata e compatível com
os conceitos da engenharia? Será necessário que aconteçam mortes, como as do
acidente de Chernobyl, ou deveremos fazer como os americanos, que estudaram
seriamente o acidente de TMI, junto com o resto do mundo desenvolvido, e procuraram
antever as consequências catastróficas, através da introdução de novos critérios de
segurança? Atualmente, as atividades de licenciamento e fiscalização das aplicações
da energia nuclear, particularmente das usinas nucleares, são exercidas pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear (Cnen).
A Cnen acumula atividades de promoção, tais como pesquisa, produção de
Radioisótopos e prestação de serviços. Essas funções são contraditórias e
incompatíveis para uma mesma instituição, uma vez que a própria Cnen é que deve
fiscalizar e licenciar suas instalações radioativas e nucleares.
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Para resolver esta incompatibilidade, o governo Lula criará a Agência Reguladora
Nuclear, com atribuições exclusivas de licenciamento e fiscalização, livres das amarras
da produção e da pesquisa. No entanto, o projeto de lei está em gestação na Casa Civil
desde 2008, sem data marcada para ser enviado ao Congresso e cheio de vícios que
poderão impedir uma atuação plena da agência.
A necessidade da criação da agência reguladora é evidente e urgente, principalmente
neste momento de define da tecnologia de segurança a ser implantada para Angra 3.
Será adotada a tecnologia moderna deste início do século 21, que evite acidentes do
porte de TMI, ou a tecnologia arcaica de Angra 2 da década de 70? A solução deste
dilema é da maior importância e será uma grande surpresa se a escolha desprezar um
projeto moderno que tornaria a usina muito mais segura, evitando repetir o que a
experiência humana já vivenciou através de perdas de vidas humanas e prejuízos
consideráveis de patrimônio, como foi o caso Three Mile Island e Chernobyl.
A ausência de uma Agência Reguladora Nuclear independente e atuante poderá gerar
um anacronismo na engenharia nacional.
Os novos projetos de usinas nucleares dos países desenvolvidos são muito mais
seguros, e projetos como o de Angra 3 não são mais aceitos nos Estados Unidos nem
na Europa. A própria Areva, projetista de Angra 3, não tem, em seu leque de produtos,
projetos de usinas nucleares da década de 70 como o de Angra 3. É importante destacar
que um empreendimento do porte de Angra 3 envolve investimentos da ordem de 8
bilhões de dólares (1600MW), segundo afirmação da Areva, em artigo do NYT de
28/05/2009, sobre a usina de Olkiluoto, na Finlândia.
Com um investimento de tal monta, é difícil de entender a opção por uma tecnologia
arcaica, principalmente no que diz respeito à segurança da população, dos
trabalhadores e do meio ambiente.

Referências
Sidney Luiz Rabello é engenheiro em licenciamento e segurança de usinas nucleares da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (sidney.rabello@gmail.com).
2 Texto publicado no Jornal do Brasil, 5 de fevereiro de 2010.
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Ruy FAUSTO

o mico nuclear
Introdução
A questão da produção de energia através de centrais nucleares é pouco discutida no
Brasil. Razão maior para tratar do problema. É em silêncio, e aproveitando a nãoinformação das populações, que os poderes decidem por nós do nosso destino. A
questão nuclear não é evidentemente um problema apenas técnico. Nem, eu diria, um
problema essencialmente técnico. Ele passa por aí (e não só pela física, mas também
pela biologia, é bom lembrar), mas envolve decisões, que, sem abuso de linguagem,
não são técnicas, são políticas, e de um modo mais geral antropológicas. Mesmo a
decisão de se submeter a uma operação cirúrgica de alguma importância não é uma
questão simplesmente científica: o médico nos faz o balanço dos riscos, o mais rigoroso
possível. Cabe a nós decidir se queremos ou não assumi-los. O ideal seria que, sobre
o nuclear, sempre se escrevesse a “seis” mãos: um “cientista-do-homem” (filósofo,
psicólogo, sociólogo, antropólogo etc), um físico (especializado, de preferência), um
biólogo (radiobiólogo, se possível). Claro que duas ou, no limite, as três especialidades
podem coincidir numa só pessoa. O que nem sempre acontece. Nesse sentido, é
importante a colaboração e a informação. Mas, em última análise, haverá sempre uma
decisão. Uma decisão que tem de ser lúcida.
Há um problema geral do nuclear, que se particulariza nas situações nacionais. É
impossível separar uma coisa da outra. Tentarei falar do problema geral, privilegiando
a situação na Europa, e o caso do Brasil. Uma coisa é certamente importante, embora
ela se coloque diferentemente conforme o país a considerar: deve-se discutir o nuclear
sem esquecer os problemas que levantam as outras formas de produção de energia,
em particular os que suscitam as energias derivadas do emprego de elementos fósseis.
Ao falar do primeiro, não se deve perder de vista os últimos. E vice-versa. No Brasil,
fala-se de tudo, menos do nuclear. O que há por trás disso?
A fala do nucleocrata
Em setembro de 2011, quando fiz a minha viagem anual (agora bianual) ao Brasil –
moro há muitos anos na França –, tive ocasião de assistir a uma fala de um nucleocrata,
numa das faculdades do campus de São Paulo da USP. Tratava-se na realidade de uma
discussão sobre os programas nucleares, e intervieram os dois lados. Só que do lado
não-ortodoxo estava um eminente físico brasileiro, que recentemente passou a ter uma
posição crítica em relação à opção nuclear, e que fez um discurso moderado, sem
contestar, muito diretamente, a posição contrária. O nucleocrata (alguém bem
conhecido, que ocupa cargo importante no setor, ensina, e é da área militar) fez, pelo
contrário, um discurso digno de um comício. Foi em parte para contar o que ouvi nessa
sessão memorável que resolvi escrever esse artigo. O outro motivo é informar. Há
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coisas que é preciso contar. Elas dizem muito sobre o problema. A literatura sobre o
nuclear vai aumentando, mas aqui utilizei principalmente material publicado nos últimos
tempos pela imprensa francesa, em particular dois dossiês: um, muito crítico, do Canard
Enchaîné. O outro, com alguns artigos críticos, e outros artigos mais conservadores –
quase todos já publicados pelo jornal – editado pelo Monde. O dossiê do Canard é
notável, mas é preciso ler ambos. Utilizei bastante também o que existe na internet.
Voltando à fala do nucleocrata, ele interveio, se bem me lembro, depois da exposição
do físico que, como disse, fez uma exposição bastante moderada. Depois, abriu-se a
palavra ao público, e eu supus que houvesse pluralidade de opiniões. Por isso não me
pareceu essencial intervir. Mas, surpresa: o público – quem o compunha? burocratas do
nuclear? gente trabalhada pela ideologia nucleocrática?; não sei – estava inteiramente
identificado com o segundo orador e ia até mais longe que ele. Ouvida a platéia, a
palavra voltou aos dois oradores. Estimulado pelo apoio do público, e sentindo-se
provavelmente “em casa” em sua segunda fala, o defensor do programa nuclear foi
quase até o limite da sua posição. Resumo o que ele disse nas duas intervenções. Em
primeiro lugar, ele se apresentou como o representante da ciência. Ele encarnava a
ciência: os críticos do nuclear são evidentemente ideólogos. Que houvesse ao lado dele
um cientista eminente, que não é mais, simplesmente, favorável ao programa nuclear,
isso não o perturbou.1 Sua primeira exposição, abriu com um vídeo que começava com
um “Água e átomo” – o que ele recomendava como programa energético para o Brasil
– mas, no plano das imagens, muito astuciosamente, acho que se via bem mais água
do que átomo. Quando entrou pelo capítulo da segurança, ele explicou, entre outras
coisas, que não se deveria temer os depósitos de lixo radioativo, porque havia depósitos
naturais que emitiam radioatividade. (Um pouco como se, porque existem terremotos,
eu deva montar terremotos no meu quintal. O argumento vale para quem idealiza “a
Natureza”. Não se trata disso, e, como veremos, não se deve cair nesse engano).
Quanto a tomar decisões democráticas em relação à política de energia – o presidente,
e organizador, da sessão, tentou levantar a questão –, a tese foi recebida com um
sorriso que despertou imediatamente a cumplicidade de uma audiência entusiasta.
(Como disse uma vez um nucleocrata europeu: “Não se vai consultar o povo sobre o
teorema de Pitágoras!”). Um cidadão ousou perguntar, muito intimidado, e com temor
reverencial – ele fez questão de salientar que lera nos jornais – se haveria de fato um
problema: o de avisar às populações que habitarão a Terra daqui a 25.000 anos, sobre
a localização dos depósitos de lixo nuclear. O nucleocrata não hesitou. Sob o
entusiasmo da platéia, respondeu que daqui a 25.000 anos não haveria nenhum
problema, a fonte radioativa estaria esgotada. (Na realidade, daqui a 25.000 não
precisaria mais avisar. É a duração da chamada meia-vida do material em questão. Mas,
e daqui a 24.000, 23.000, 22.000, 20.000, 500, 150, 100... anos? A resposta apelava
para um “jogo argumentativo” muito barato.) Porém, o melhor foi quando, sentindo-se,
sem dúvida, plenamente seguro, o orador explicou, sem mais, que não é verdade que
se tenha provado haver uma ligação entre câncer e radioatividade (ou que, em geral, as
radiações são prejudicais à saúde). Prova: numa região, creio que, do Irã, onde haveria
emissão natural de radioatividade, a incidência do câncer não seria maior do que a
média... A tese é realmente extraordinária, e principalmente por parte de alguém que se
apresenta como o representante ou porta-voz da ciência. Que a radioatividade tenha
efeitos patológicos sobre o corpo humano é coisa conhecida desde 1906, quando Pierre
Curie encostou, de propósito, um tubo de radium no antebraço: houve eritema,
queimaduras e necrose.2 Depois, as provas se multiplicaram. É verdade apenas: 1) que
a periculosidade é variável segundo o material; 2) que os indivíduos são mais ou menos
resistentes às baixas radiações. Mas as evidências são esmagadoras, desde Hiroshima
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até as radioscopias, passando pelos acidentes em centrais etc. O caso do Irã: se for
verdade, trata-se provavelmente de uma população já selecionada. Os menos
resistentes já não pertencem ao mundo dos vivos. Quanto ao acidente de Fukushima –
a reunião, já programada, se fez, por coincidência, logo depois do acidente – o orador
nos garantiu que as consequências sobre a produção de energia por via nuclear seriam
mínimas (ele já nos explicara, antes, que a redução na construção de centrais nos anos
90 tinha muito mais a ver com a crise do que com Tchernobyl). Nesse momento, mais
precisamente, quando o orador tratou de reduzir a quase nada as medidas já então
anunciadas por Ângela Merkel, na Alemanha, não me aguentei, e gritei no meu lugar –
nesse momento, o público não podia mais intervir –: “A verdade é que Merkel mandou
fechar sete usinas nucleares...”. O orador – e o público – não tomaram conhecimento
da intervenção intempestiva daquele “exaltado”, e o observaram com ar surpreso.
Houve ainda outros momentos deliciosos na fala daquele senhor. Por exemplo, quando,
referindo-se a uma recente catástrofe ecológica no Caribe, ocasião em que, em
consequência de um naufrágio, um carregamento importante de petróleo poluiu o mar,
ele observou com irônica superioridade: “falou-se disso, mas depois não se falou
mais...”. O que significa: não nos preocupemos, “eles” esquecem...3
Se me estendi ao contar essa experiência é, por um lado, porque ela mostra o
desinteresse do público pelo problema – penso no público de esquerda, em particular –
e, por outro, porque ela mostra com que surpreendente facilidade um discurso
ideológico simplista – eu diria, primário – impõe-se a receptores desavisados. E havia,
aparentemente, algumas pessoas em princípio neutras naquele auditório. Além do que,
a impostura cientificista não é afinal nem a mais sutil nem a mais recente das
imposturas, bem conhecida que é de qualquer pessoa que, de um modo ou de outro,
tenha se ocupado de ideologia. Uma terceira razão para dar destaque ao episódio é a
reflexão de que se numa exposição no campus de uma das melhores universidade do
país consegue-se dizer em mais ou menos uma hora uma tal soma de inverdades
notórias, qual o grau de veracidade das informações que eles nos dão sobre o dia-a-dia
dos reatores nucleares? Essa veracidade deve tender a zero: eles dizem o que lhes
convém, nem uma palavra a mais. Em geral, na história do nuclear, quando se trata de
escolher entre esconder alguns fatos desagradáveis, de um lado, ou pensar na
segurança e na saúde do público, de outro, não há dúvida, é a primeira que conta. Que
não se diga que só um pais totalitário como a ex-URSS sacrificou os seus habitantes no
altar do bom nome do nuclear (não posso me estender aqui sobre múltiplos e terríveis
exemplos); também os EUA o fizeram, por exemplo, contaminando rios sem advertir dos
riscos a população; e também a França. Segundo as autoridades francesas da época –
o caso ficou famoso – a nuvem de Chernobil, quando chegou na fronteira, parou e
verificou que não tinha autorização para entrar. Na realidade, a entrada sem documento
da nuvem de Chernobil – pois foi o que aconteceu – valeu, certamente, à população
francesa, um certo número de patologias potencialmente malignas.
As centrais nucleares em questão
Há três (ou quatro) problemas maiores com a produção de energia por via nuclear:
1) O primeiro é o risco de acidente. Quando surgiram as primeiras avaliações, oficiais,
dos riscos do nuclear, o que elas nos diziam – ver o relatório Rasmussen de outubro de
1975 – era que um acidente não poderia se produzir senão a cada 35.000 anos!4 Depois,
sob o impacto dos fatos, o discurso oficial preferiu evitar os cálculos. Na realidade, para
se chegar a uma formulação realista dos riscos, há duas coisas importantes a fazer. A
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primeira é tentar precisar em alguma medida o que significa a “probabilidade” de que
haja novos acidentes, ou, mais exatamente, o que significa o risco. Porque há aí alguma
obscuridade, alimentada artificialmente. A segunda é fazer o balanço dos acidentes que
ocorreram até aqui, e também um balanço das vítimas. Esse trabalho não é puramente
empírico: importa refletir sobre as condições em que ocorreram e ocorrem esses
sacrifícios. A acrescentar a consideração dos efeitos sobre o território. No que se refere
ao primeiro ponto, a questão essencial é a seguinte: para se fazer uma apreciação
realista da situação, é preciso considerar não só a simples probabilidade de que ocorra
um acidente, mas também, e ao mesmo tempo, a gravidade dele. Digamos que a
probabilidade de que ocorra não é, em termos absolutos, muito alta (há, na realidade,
várias maneiras de calculá-la; não faz muito tempo, dois físicos escreveram
no Libération que se poderia prever um acidente grave a cada vinte anos); ocorre que,
se a probabilidade é – ou pode ser – relativamente baixa (a precisar como ela foi
calculada), a gravidade do acidente, esta, é muito alta. Então o risco não pode ser
medido apenas pela simples probabilidade do acidente – mas pela probabilidade mais
a gravidade dele; ou pela probabilidade multiplicada pela gravidade. Isto é, digamos,
não é muito provável que venha a ocorrer um acidente na central X (suponhamos que
se tome o modelo suposto o menos arriscado), mas, se ele ocorrer, toda uma região
deverá ser interditada; haverá risco de saúde para milhares de pessoas, os efeitos do
acidente se estenderão por centenas de anos, etc. Fiquei tentado a chamar essa soma
(ou produto?) da probabilidade pela gravidade do acidente, de algo assim como “risco
concreto”.5 Não faz muito tempo, um dos nossos ministros disse que três acidentes em
trinta anos não era muito. Não era “muito”?
Podemos passar agora aos outros problemas. Quantos acidentes houve? Sabe-se que
houve três grandes acidentes: Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 28 de março
de 1979; Chernobil, na URSS, em 26 de abril de 1986, e Fukushima-Daiichi, no Japão,
em 11 de março de 2011. Esses foram os três grandes acidentes. Mas só houve estes?
O fato é que houve vários outros acidentes, em geral menos graves, mas muito sérios,
além de um número importante de incidentes potencialmente muito graves. É fácil se
informar a respeito, através da Internet. Vou me limitar – mas deixo isto para mais
adiante – aos acidentes e incidentes na França, que é um dos países que estou
privilegiando nesse texto. Quanto às vítimas, aqui se impõem várias observações.
Costuma-se comparar as vítimas dos acidentes nucleares com o número de mortos nas
minas de carvão (o argumento já está no “econuclear” J. Lovelock). A esse respeito,
seria importante dizer, desde já, que não se trata de substituir o nuclear pelo carvão,
mas de substituir os dois pelas energias renováveis;6 e observar que o que caracteriza
o impacto dos acidentes nucleares, é que, qualquer que seja o número de vítimas, os
efeitos da catástrofe não têm limites. A radioatividade se propaga e alcança populações
que vivem muito longe do local do acidente (quando não há nuvem nuclear ou ela se
desloca pouco, o radioatividade “viaja”, de qualquer modo, através dos alimentos etc).
E as lesões podem ter efeitos, como de fato tiveram, para além da geração atual. A
acrescentar que elas atingem toda a população, incluindo as crianças. Quanto aos
número de vítimas, o fato de que imediatamente após a catástrofe as mortes só ocorrem
em pequena proporção, e que elas se escalonam no tempo, facilita muito o trabalho de
escamoteá-las e ocultá-las.7Limito-me aqui ao caso de Chernobil, sem dúvida, o mais
grave (e ele ainda pode se repetir). Falou-se, e se continua falando, que morreram 48
ou 50 em Chernobil. Frequentemente, acrescenta-se uma porcentagem dos casos de
câncer que teriam relação com o acidente, e então acena-se com 5%, ou algo assim,
sem discutir esse dado, e sem dizer o que essas porcentagens poderiam significar. Sem
dúvida, há muita incerteza quanto ao número exato das vítimas de Chernobil.
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Mas certamente o número de vítimas não é da ordem das dezenas, nem das centenas,
mas dos milhares. Um primeiro dado da ONU, muito criticado, contava 3.000 ou 4.000
mortos.8 Houve duas pesquisas publicadas em 2006,9 ambas de tipo preditivo. Uma, do
Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, dirigida por Elisabeth Cardis, que
calcula em 16.000 mortos o número total, para a Europa, num período de mais ou menos
oitenta anos. Esse cálculo não deve incluir os “liquidadores”. A outra, do Torch (The
Other Report on Chernobyl), indica entre 30.000 a 60.000 (nas fontes que consultei, não
há menção da amplitude do período considerado).10 Creio que foi este o resultado
divulgado pela Greenpeace. A esses números, seria preciso acrescentar os dos casos
patológicos. Para o câncer da tiróide, que parece ser a patologia mais frequente, a taxa
letal é de mais ou menos 20%. Então, se a maioria das patologias resultantes das
irradiações forem desse tipo, o número de casos patológicos não letais se aproximaria
de cinco vezes o número de mortes, ou seja: 80.000, ou entre 150.000 e 300.000. Sobre
a contaminação do território, ver principalmente o livro, mencionado, de Galia
Ackerman.11 A Enciclopédia Nuclear russa, fornece dados sobre os territórios afetados
pela catástrofe de Chernobil, e sobre as normas que os regulam. Eles se classificam em
quatro zonas, desde um terreno de mais de 10.000 quilômetros quadrados, que foi pura
e simplesmente interditado, até uma área em que se pode viver com certas precauções,
passando por duas outras, em que o realojamento é respectivamente obrigatório ou
voluntário. No conjunto das quatro zonas existem 14.000 localidades (Ackerman, op.
cit., p. 158). Entre elas – acho que no nível 2 – está a cidade fantasma de Pripiat.
2) O segundo problema é o do lixo atômico. As usinas nucleares deixam resíduos
radioativos, e o destino desses produtos representa uma seríssima dificuldade. Eles têm
um ciclo de vida que vai pelo menos até 24.000 anos. O que fazer com eles? As
questões são as de saber como eles serão tratados, se, depois de tratados, eles serão
estocados na superfície ou enterrados, e onde, nos dois casos, isso será feito. Na
França, eles são vitrificados e colocados em caixões de aço inoxidável. Mas em algumas
centenas de anos o vidro se quebra e o aço inoxidável também não resiste.12 Que fazer
com esses pacotes incômodos? Tinha-se estabelecido um princípio de que deveria
haver “reversibilidade”, isto é, de que deveria ficar aberta a possibilidade de, mais tarde,
dar outro destino a essa “mercadoria”. Com esse espírito, dever-se-ia preferir a
estocagem ao enterramento do lixo, mas ela é pouco segura. Por essa razão, na França
– mas isto se faz, também, nos EUA – decidiu-se enterrá-los. Para tanto, há um projeto
de construção, em Bure, uma cidadezinha no leste da França, de um depósito
subterrâneo a 500 metros de profundidade, sob uma rocha argilosa. Os pacotes serão
lá depositados a partir de 2015. E o depósito será “reversível” durante cem anos.
Quando o lugar estiver todo ocupado, em 2115, os netos dos netos (...) poderão decidir
se querem fechá-lo definitivamente. Nos Estados-Unidos, uma mina que acumula o lixo
radioativo de origem militar deve ser fechada em 2070. Mas ninguém garante que
“nenhum terremoto, nenhuma ruptura geológica”13 não possa tirar os produtos do seu
refúgio. Surgiu então a idéia – para estes depósitos como para outros menos profundos,
– de deixar mensagens advertindo dos perigos. Mas o que se escreveria nessas
mensagens? E, antes de mais nada: em que língua elas seriam escritas? E sobre que
material? Outra questão é a do lugar em que se deve deixar os materiais menos
radioativos, que não se destinam a ser enterradas em profundidade.14 Perto das
centrais? A proximidade aumenta o risco, em caso de acidente. A solução encontrada
é depositá-los em pontos mais ou menos distante da Central. Mas então será necessário
transportá-los.15 O resultado é que trens cruzam o país, carregando materiais
radioativos. Quaisquer que sejam as precauções tomadas, os riscos – de acidente, de
ataque terrorista etc – são reais, e eles vão se multiplicando.
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3) O terceiro aspecto é imediatamente político. Dado o perigo, o nuclear é inseparável
de uma política de segredo, o que significa, de um poder oligárquico que controla todo
o processo. O programa nuclear é tendencialmente incompatível com a democracia. É
mesmo um excelente álibi para um poder autoritário. Para ilustrar esse ponto – que
permitiria um grande desenvolvimento – remeto ao exemplo francês, de que me
ocuparei mais adiante. O caso brasileiro também é exemplar. Os nucleocratas, com
amplas raízes nos que detêm o poder das forças armadas,16 tendem a formar um Estado
dentro do Estado, cultivando o segredo, e professando uma ideologia claramente elitista
e autoritária.
4) Há um quarto problema que é econômico. Apenas dois dados. A central francesa de
Flamanville, que o governo francês insiste em construir, estava orçada em 3,3 bilhões
de euros e vai custar 6 bilhões. O custo de uma catástrofe nuclear do tipo da de
Fukushima deve chegar a mais ou menos 300 bilhões de euros.17
As centrais nucleares e a política dos governos ocidentais
Existem atualmente 441 usinas nucleares (a não confundir com centrais nucleares, que
as agrupam) em todo o mundo. Esse número é muito inferior ao que se previa antes da
catástrofe de Chernobil. 13,4% da produção mundial de eletricidade é de origem
nuclear, segue-se o carvão (e a turfa) com 40,6%, o gás natural com 21,4% e a energia
de origem hidráulica com 16,2% (M, op. cit., p. 22). Em termos absolutos, o maior parque
nuclear é o americano. Mas, em termos de porcentagem, é o francês – junto com o
lituano, segundo algumas fontes – que produz 74,1% da eletricidade do país. Vêm
depois a Eslováquia, a Bélgica e a Ucrânia – com pouco menos de 50%. Segue um
grupo entre 30% e 45%, mais ou menos, em que estão a Hungria, a Armênia, a Suíça
e a Suécia. Mais abaixo, entre outros, a Finlândia, a Alemanha e os Estados Unidos
(19,6%).
Depois de Chernobil, um certo número de países da Europa decretaram uma moratória
do programa nuclear (a Suécia, a Espanha, a Holanda, a Alemanha e a Bélgica); outros
simplesmente desistiram do nuclear. Depois de Fukushima, além do “gelo” sobre a
construção de novas centrais, decidido pelo Japão, tem-se um movimento muito mais
consistente de saída do nuclear, embora quase sempre ele implique em deixar
funcionando as usinas, ou algumas delas, até o final do seu período de vida. A situação
atual é a seguinte. A Bélgica, país cuja eletricidade é nuclear a mais ou menos 50%,
acaba de decidir sua saída do nuclear. A Grécia, a Irlanda, a Noruega e a Dinamarca já
haviam inscrito em lei o abandono de todo programa nuclear. Na Áustria, depois de
muitas idas e vindas, uma lei abandonando o recurso ao nuclear veio a ser inscrita na
Constituição, em 1999. A observar que, neste pais, 66% da eletricidade vem de fonte
renovável (incluindo aí a hidráulica). Na Itália, também, depois de uma tentativa de volta
ao nuclear, um referendo recente o baniu, com o apoio de 94,7% dos votantes. Na
Espanha, houve problemas com os bascos, e no programa com que se elegeu Zapatero
estava o abandono de qualquer projeto de construção de novas centrais. Não tenho
nenhuma indicação de que o novo governo, de direita, vá relançar o programa nuclear.
O notável na Espanha é o desenvolvimento das eólicas que fornecem 21% da
eletricidade da península Ibérica. As energias renováveis atingem 40%. A Suíça, onde
a eletricidade de origem nuclear representa 39% de toda a energia elétrica produzida, o
governo decidiu renunciar, deixando apenas com que as usinas funcionem até o final
do seu tempo de vida (a última fecharia em 2034, daqui a 20 e poucos anos, portanto).
A situação da Suécia é mais complicada. Houve um referendo, vencido pelos
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antinucleares, com base no qual se decretou uma moratória, mas o legislativo a
suspendeu. Não há, porém, nenhuma central em construção na Suécia e a socialdemocracia sueca, que tem um grande peso político no país, tem posição contrária ao
nuclear.18
Alemanha
Porém o caso mais importante é o da Alemanha. O nuclear representava no início desta
ano algo como 22% da produção de energia na Alemanha. Em 2000, o governo
socialista-verde decide-se a abandonar o programa nuclear. Mas, uma vez a direita no
poder, o programa é relançado. Merkel se recusa a fechar as centrais em 2009, e, em
2010, decide prolongar a vida das centrais mais antigas. Entretanto, depois de
Fukushima, pressionada pelos verdes, pelos sociais-democratas, que haviam aderido à
recusa do nuclear, e por uma parte da direita, Merkel anuncia a decisão de sair do
nuclear. Uma lei é votada quase por unanimidade no dia 30 de junho de 2011. O projeto
não é simples para um país no qual quase um quarto da eletricidade produzida é de
origem nuclear. A Alemanha fecha oito das suas dezessete usinas. As outras nove serão
fechadas progressivamente, num período de dez anos (2022). Prevê-se paralelamente
um plano de desenvolvimento das energias limpas (sua participação já subiu de 17% a
20,8% do início ao final de 2011) – a Alemanha é a terceira no ranking mundial das
eólicas. Além disso, será construída uma rede de alta tensão para transmitir a energia
produzida no norte para as indústrias do sul. Entretanto, no período de transição, ela
dependerá do gás, importado da Rússia, e do carvão (prevê-se mesmo subvencionar
centrais a carvão). Mas o projeto alemão é o de abandonar o nuclear diminuindo ao
mesmo tempo a produção de energia a partir de matérias fósseis. Segundo os objetivos
do plano, muito meticuloso, e articulado entre vários ministérios, seria possível
abandonar o programa nuclear sem aumentar as emissões que provocam o efeito estufa
na atmosfera. A opinião pública apóia a decisão. Parte do grande capital alemão
(Siemens) abandonou o nuclear e consagra-se às energias limpas, principalmente a
eólica.19
França, etc.
Mas há países que não alteraram a rota. Poucos, na Europa, muito poucos na Europa
ocidental. Alguns países da Europa Central (mais a Rússia), a Finlândia. Na Europa
ocidental, as grandes exceções são a França (mas no fundo, ela não é, ou não será,
uma exceção) e a Inglaterra.
O caso francês é realmente extraordinário. Empurrado pela disposição de De Gaulle em
dotar a França da arma nuclear, foi-se desenvolvendo um nuclear civil autônomo, que
decidia praticamente sem nenhuma consulta, mesmo ao legislativo. Houve somente
pequenas discussões no Parlamento, sem nenhum efeito prático. De tal maneira que,
em termos proporcionais, a França é, hoje, a nação mais nuclearizada do mundo.20 A
indústria de energias renováveis foi sistematicamente aniquilada. Quando se lançou o
programa nuclear francês, páginas inteiras de jornais mostravam grupos jogando cartas
à luz de velas... Nuclear ou vela. Por incrível que pareça, Sarkozy retomou essa palavra
de ordem velha e gasta, repetindo a fórmula em sua campanha eleitoral – ainda
disfarçada de intervenção presidencial – para as eleições de 2012. O movimento verde
cresceu lentamente na França, e esteve muito dividido, mas já participou do governo
(com Jospin). No programa comum em nome do qual Mitterrand se elegeu em 1981,
previa-se limitar o programa nuclear às usinas em construção, e também organizar uma
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consulta popular. Mitterrand limitou-se a abandonar o projeto da usina de Piogoff na
Bretanha, que dera origem a uma grande mobilização popular, assim vitoriosa. Mas sob
os governos de esquerda, o nuclear continuou: Giscard tinha feito 16 reatores; nos dois
setenatos de Mitterrand foram abertas mais 34 usinas... A esquerda antinuclear
conseguiu algumas poucas vitórias, principalmente depois de Chernobil. A mais
importante delas foi o fechamento da usina de regeneração do urânio, a Superfenix,
que, de resto, fora um fracasso total.21 A situação começou a se alterar graças à
imprensa de esquerda (principalmente Libération e Canard Enchaîné), que foi se
ocupando cada vez mais do problema. Com o desastre de Fukushima, houve uma
virada essencial. Até aqui, a opinião pública francesa fora favorável ao programa nuclear
– Sarkozy continua contando com isso – mas uma última pesquisa de Viavoice e Ifog22dá
uma maioria de 6 em 10, contra o nuclear. A direita francesa e os prónucleares, em
geral, difundiram a idéia da excelência do nuclear francês – que está dominado pelos
dois gigantes: AREVA, construção de centrais e produção de urânio; e EDF,
explorações das centrais, ambos com participação dominante do Estado. Afinal, dizem,
não houve nenhum acidente maior na França. Sem dúvida, não houve na França
nenhum Chernobil, Fukushima ou Three Mile Island. Entretanto, houve dois acidentes
bastante graves, e dois incidentes que poderiam ter levado a uma catástrofe maior (sem
mencionar o problema, já discutido, do lixo nuclear). Dada a importância do caso francês
e a idealização dele pela direita francesa e aliados, e pelos nucleocratas do mundo
inteiro (com que orgulho eles falam do país em que quase 80% da eletricidade é de
origem nuclear...), vou contar com algum detalhe a história pouco conhecida dos
incidentes e acidentes nas usinas nucleares franceses. Para isso, utilizo,
essencialmente – de fato, resumo – o muito importante artigo “C‘est arrivé près de chez
vous”, in CE, op. cit., p. 17 e s.
No dia 17 de outubro de 1969, um erro de manipulação provoca uma fusão parcial do
reator nº 1 da central de Saint-Laurent-des-Eaux.23 A população não é avisada. O
acidente, finalmente controlado, foi classificado no nível 4 (a escala é de 1 a 7). No dia
13 de março de 1980, no mesmo lugar, mas desta vez no reator número 2, um sopro de
gás carbônico desloca uma chapa metálica de meio metro quadrado. De novo, fusão
parcial, com menor quantidade de urânio, mas muito mais radioativo. Ainda um acidente
de nível 4, e ninguém é avisado. O reator ficará parado durante quase três anos. Esses
dois acidentes são, hoje, conhecidos.24 Mas há três incidentes graves de que quase não
se fala. Encontrei menção deles apenas, no dossiê do Canard: em Le Bugey, no leste
da França, no dia 14 de abril de 1984, uma série de problemas obriga a paralisar o
reator; é preciso refrigerá-lo rapidamente. As bombas de refrigeração não são
alimentadas em eletricidade. É preciso fazer apelo à alimentação elétrica auxiliar. Havia
três fontes auxiliares. A primeira não funciona. A segunda não funciona. Finalmente, a
terceira evita a fusão do núcleo do reator. O comunicado oficial do incidente transforma
tudo num incidente banal. Segundo os cientistas da Global Chance (citados pelo dossiê
do Canard), “hoje, esse incidente, seria provavelmente classificado como sendo de nível
3” (CE, op. cit., p. 18). Em 12 de maio de 1998, às 20:00, há um derramamento de
30.000 litros de água radioativa no interior do reator chamado N4, na Central de Civaux,
no Rio Loire. Angústia; ninguém sabe da origem do acidente, a visibilidade é nula com
o envolvente vapor d’água. Depois de nove horas lutando para reduzir a temperatura e
a pressão, os “escafandristas” descobrem um defeito de fabricação, uma rachadura em
um dos tubos. Outros exemplares do mesmo tipo de reator, na mesma central e em
outra, também são descarregados. O reator retoma somente dez meses depois. O
incidente mais importante é, entretanto, o que atinge a central de Le Blayais, perto de
Bordéus, no dia 27 de dezembro de 1999. “[As equipes] esperam o famoso bug do ano
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2000, que iria introduzir um caos em todos os sistemas informáticos. Em lugar dele é a
tempestade do milênio que se abate, com ventos de 144 quilômetros por hora” (CE, op.
cit., p. 19). As vagas marítimas produzidas pela tempestade acabam ultrapassando os
diques de proteção e alagam as instalações. A alimentação elétrica dos reatores 2 e 4
é interrompida. A partir daí os incidentes vão se multiplicando, e não há como
encaminhar reforços à Central, porque a estrada de acesso está inundada. Decreta-se
urgência interna, e o “préfet” (representante do governo) “consider(a), mesmo um
momento, evacuar [a população de] Bordéus” (ib.). A catástrofe é evitada pela utilização
de motores Diesel de socorro. Entretanto, não haveria fuel suficiente para movê-los, não
fosse uma circunstância: como se esperava o bug de fim de milênio, havia grandes
reservas de fuel ... Foram necessárias 39 horas, para que uma equipe de voluntários
retirasse toda a água. Depois do incidente, a EDF tomou certas medidas: aumento da
altura dos diques, modificação no funcionamento das brigadas de intervenção etc.
Mas...
Para as eleições presidenciais de 2012, os socialistas, – que têm muito boas
possibilidades de vitória, embora nunca se saiba – são aliados dos verdes. Ao contrário
do que alguns pensavam, no Brasil, estes tenderam claramente para a esquerda. E,
dentro do PS, a opinião evoluiu no sentido das teses ecológicas. Dos dois candidatos
às primárias, Martine Aubry propunha uma saída total do nuclear (em duas ou três
décadas mais ou menos), e François Hollande uma saída parcial: reduzir o nuclear a
50% em 2025. Foi Hollande que ganhou as primárias, e as discussões com os seus
aliados verdes – cujas primárias internas deram a vitória à ex-magistrada de origem
norueguesa, Eva Joly, que será a candidata dos ecologistas no primeiro turno – foram
extremamente difíceis. Os verdes queriam um programa de saída total, mas aceitaram
não insistir nesse ponto, na discussão. Entretanto, faziam questão de que as obras da
usina de Flamanville (no noroeste da França) – a única usina em construção na França
– fossem interrompidas. A construção desta usina, que é um modelo EPR (European
Pressurized Reactor, tipo modificado do REP, Réacteur à Eau Pressurisée que deve ser
o PWR, Pressurized Water Reactor) começada em 2005, e contra a qual se manifestara
parte da esquerda – inclusive François Hollande – tinha, como já disse, um orçamento
de pouco mais de 3 bilhões de euros, mas finalmente deverá custar quase o dobro. A
AREVA interveio direta e descaradamente na discussão PS/Verdes. Hollande, depois
de alguma hesitação, se manifestou pela continuação da obra. Mas ele se comprometeu
a fechar imediatamente a velha central de Fessenheim, perto da fronteira com a
Alemanha e com a Suíça, respondendo à grande mobilização que se fez dos dois lados
da fronteira, exigindo (em vão) essa medida, do governo atual. E, mais do que isto, o
candidato confirmou seu compromisso de reduzir o peso do nuclear na França, até
2025, de 74% a 50%, o que implica em fechar 24 das 58 usinas francesas. A concessão
pode parecer enorme, mas: 1) é uma promessa a cumprir até 2025, e o mandato do
eventual presidente será de cinco anos, embora renovável; 2) parte das usinas
francesas são muito velhas, e, se não forem renovadas – a renovação, embora muito
mais barata (menos de meio bilhão de euros, mais ou menos) oferece condições
inferiores de segurança – deveriam ser fechadas, de toda maneira.25 De qualquer modo,
o projeto de Hollande é um progresso, principalmente se se considerar a discussão que
ele desencadeou. Os nucleocratas se alimentam do silêncio e toda discussão é
progresso. – Finalmente, os verdes, para não perderem toda representação parlamentar
– preocupação justa, apesar de todas as imputações demagógicas de oportunismo que
se lhes fizeram: sem o acordo, eles provavelmente não teriam deputados – decidiram
fazer um semi-acordo: caminham juntos nas legislativas, mas não participarão do
governo em caso de vitória. (Para a eleição presidencial, como já estava decidido, terão
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o seu candidato – a sua candidata – para o primeiro turno, e apoiarão Hollande no
segundo). – Passo rapidamente pelo caso inglês. A porcentagem do nuclear inglês não
é muito alta (em torno de 20%),26 mas há planos de ampliação para os próximos anos.
A primeira impressão que se tem ao ler as notícias da Grã-Bretanha é que ela
representaria uma espécie de baluarte do nuclear. As coisas são, entretanto, mais
complicadas. Documentos dos movimentos antinucleares denunciam o que eles
consideram verdadeira desinformação da EDF: há planos de ampliação, mas eles têm
sérios problemas de financiamento. As eólicas, que tinham um peso mínimo na GrãBretanha fizeram algum progresso em 2010. Houve acidentes nucleares na GrãBretanha: um já antigo, outro, de nível 4, em 2005. De qualquer modo, apesar de ele só
representar mais ou menos 20% da produção de eletricidade, a situação geral do
nuclear na Grã-Bretanha é certamente menos difícil, para os poderes, do que na França,
sem falar na Alemanha. Saindo da Europa: a China, cujo governo não se caracteriza
propriamente por uma grande preocupação com a sorte da população, continua
construindo centrais. Se se consultar o quadro geral das usinas existentes e em
construção (ver M, op. cit., p. 22-23), ver-se-á que ela é a campeã absoluta em matéria
de novas construções.27 A China também desenvolveu, e muito, as energias limpas.
Atualmente provoca “dumping” na produção mundial de energia solar. A Índia e a Coréia
do Sul também constroem usinas nucleares. Os EUA haviam interrompido a construção
depois do acidente de Three Mile Island. Atualmente, fazem uma (ou duas, os dados
não são unívocos), e, parece que as obras enfrentam dificuldades. Assim, fora o caso
da Rússia (11), da Índia (6) e da Coréia do Sul (5), mais os de uma meia dúzia de países
espalhados pelo mundo (e que constroem pouco) não se criam novas usinas. Tais
números poderiam parecer importantes. Mas eles exprimem uma situação que não tem
nada a ver com o ritmo de construção de certos períodos do século XX, nem com as
projeções que haviam sido feitas.
Brasil e reflexões gerais
Chegamos ao final desse balanço, o qual não inclui o Brasil. O que se pode concluir de
tudo isto, é, creio eu:
1) apesar dos progressos, o nuclear oferece sérios riscos – recentemente, um
responsável ASN (Autorité de Securité Nucléaire) francesa reconheceu que não se pode
descartar um acidente –,28 e o problema do lixo nuclear é da maior gravidade; 2) a)
apesar de ter começado a investir numa tecnologia mais moderna que se poderia
traduzir em usinas reputadas como sendo mais seguras e b) apesar de dispor de um
parque nuclear importante ou mais ou menos importante, os países da Europa ocidental,
em conjunto, ou em geral, fazem um movimento na direção do abandono do nuclear ou
de uma diminuição radical dele. Vê-se que a recusa total ou relativa do nuclear não é
coisa de fanáticos ou de ilusionistas: o fanatismo não está onde se pensa. E o Brasil?
Não vou falar muito longamente sobre o nosso país, porque há, nesse número IV
da Fevereiro, textos de gente bem mais competente do que eu para tratar do assunto.
O essencial a dizer seria o seguinte: se a Europa, a) tendo começado a construir usinas
de modelos considerados não obsoletos; b) tendo já constituído um parque nuclear
considerável, e c) não dispondo, frequentemente, de recursos energéticos comparáveis
àqueles que tem o Brasil, decide-se a abandonar o nuclear ou a diminuí-lo muito, – por
que nós deveríamos enveredar por esse caminho? E aqui, entra uma agravante. As
nossas três usinas em Angra são de uma tecnologia envelhecida. Elas foram planejadas
antes mesmo do acidente de Three Mile Island (sem falar em Chernobil e Fukushima),
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e parecem não oferecer a proteção – ela mesmo, incerta, como vimos – do nuclear mais
recente. Os nucleocratas apregoam que as usinas de Angra são ERP (ou PWR), modelo
que seria menos perigoso do que o REB (ou BWR) utilizado em Fukushima. Algumas
fontes (o dossiê do Canard), de fato sugerem uma superioridade do PWR sobre o BWR.
Mas outras, mais sólidas talvez, dizem que o importante é a idade do modelo utilizado,
e não o modelo ele mesmo (isto é, o mais importante não é saber se se trata de PWR
ou de BWR, mas se o exemplar foi fabricado levando ou não em conta os ensinamentos
do acidente de Three Mile Island29). Porém, além do fato de que a segurança das
centrais é, de qualquer modo, duvidosa – e, não esqueçamos, o acidente de Three Mile
Island se deu precisamente com uma usina ERP (ou PWR)... – o modelo das PWR de
Angra (inclusive do Angra III, que acaba de ser instalado) é antiquado, pois reproduz a
técnica dos anos 70, anterior ao primeiro acidente.30 Em que medida essas diferenças
significam uma importante defasagem em termos de segurança? Difícil dizer. Mas há
dois elementos interessantes: o Greenpeace fez pressão sobre o banco francês BNP,
que participa do projeto, para que o banco o abandonasse, porque, segundo o
Greenpeace, o projeto não é suficientemente seguro. E a Alemanha hesita em continuar
a participar da iniciativa, porque não quer se comprometer com uma tecnologia obsoleta.
Onze ONGs dirigiram um documento ao governo alemão, pedindo para abandonar o
financiamento de Angra. Lá se fala em “baixo padrão de segurança” e em falta de
“fiscalização independente”.31 Não se diga que isso não tem importância, porque o
nuclear fornece somente 2% da eletricidade no Brasil. É incrível, mas se ouve esse
argumento... Claro, a parte do nuclear é insignificante, mas o risco de acidente não é.
Que tal Angra e Paraty riscadas do mapa, ou, pelo menos, seriamente irradiadas?
Evidentemente, se houvesse dez centrais, o perigo aumentaria, mas a multiplicação por
dez não é muito, nessa ordem de risco. Ouve-se também o argumento de que o nuclear
não faz parte da agenda de discussão brasileira... Só que a possibilidade do acidente
faz parte, digamos, da “agenda objetiva”. É esse descompasso que queremos corrigir.
Por que manter – e muitos querem até ampliar – o nosso “parque” nuclear? Precisamos
disso? Ele é importante para a pesquisa? Ou se trata do “progresso” e dever-se-ia
sempre ser fiel ao progresso? A partir do caso brasileiro, passo a discutir esses
problemas num contexto mais universal. Insisto ainda uma vez que, qualquer que seja
a relevância do problema nuclear no Brasil – ele é relevante negativamente, isto é, pelos
riscos em que implica, não positivamente, pelo peso que tem (ou deveria ter) na nossa
produção de eletricidade – e qualquer que seja também sua importância no mundo, não
se deve perder de vista as outras questões: em primeiro lugar a das energias de origem
fóssil que ameaçam alterar a face da Terra com consequências dramáticas para as
populações.32
Reflexões finais
Por que os nucleocratas e seus partidários defendem de maneira tão inflexível o
programa nuclear? As razões são várias, certamente. Há interesses de poder,
interesses financeiros, mas há, também, e talvez principalmente, um investimento
ideológico. Essa gente crê no que eles supõem seja o “progresso”, e o defendem contra
ventos e marés, um pouco como o bolchevismo – ou a sua versão piorada, seu
prolongamento-negação, o stalinismo – defendia a revolução. Sacrifícios? Claro que
haverá, dizem eles, mas é em benefício de uma causa muito alta, que os justifica bem.
Além disso, no caso brasileiro, e também em outros – França inclusive –, o interesse
pelo nuclear civil está ligado à vontade de dispor do nuclear militar. Uma parte dos
nucleocratas brasileiros faz questão de ter as centrais, porque gostaria de ter a bomba.
Li, não faz muito tempo, um artigo na Folha, em que, sob pretexto de falar sobre Kadhafi,
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explicava-se que, diante de um país que dispõe da bomba, as grandes potências são
sempre prudentes. Isto é verdade. Mas o argumento justificaria a escolha nuclear-militar
para o Brasil, aliás vetada constitucionalmente? Claro, se imaginarmos um pais muito
democrático, ameaçado por potências imperialistas (capitalistas ou não), seria bom ter
a bomba. Mas essa situação não é pensável nem a curto nem a médio prazo (a longo?
não creio também). E a posse da bomba criaria problemas ainda mais graves do que o
nuclear civil, e facilitaria o jogo das oligarquias. É o interesse destas, não o interesse
nacional que os nucleocratas defendem. Eles sonham com um país oligárquico,
defendido pela bomba... Para chegar aí, permitem-se pôr em risco a saúde das atuais
e futuras populações brasileiras, e ameaçar a habitabilidade de porções do território
nacional. Nem procede o argumento de que se o nuclear não se impõe aos países da
Europa ele seria necessário aos países emergentes. De certo modo, o nosso “atraso”
impediu que caíssemos no buraco em que caíram os europeus, e do qual eles tentam
sair com dificuldade. Pular no buraco em que eles caíram há alguns anos seria uma
forma muito curiosa de superar o “atraso”... – Porém, voltando ao argumento geral, o
fanatismo do progresso é, certamente, um dos motores mais poderosos da defesa do
nuclear. Somos contra o progresso? Há mais de uma resposta a essa pergunta, mas as
respostas convergem. Primeiro, poderíamos dizer, como dizia um pioneiro da ecologia,
Jacques Ellul: “isto” não é progresso; progresso é outra coisa. E poder-se-ia
acrescentar: o argumento de que todo progresso implica em sacrifício (um defensor
ingênuo do nuclear afirmava, recentemente: os aviões caem, morre gente, mas nem por
isso deixamos de construir aviões e de viajar de avião), o argumento é absurdo,
porque passamos um limite, trata-se de uma outra ordem de sacrifícios. Trata-se de
sacrifícios que, como já disse, não têm limites nem no espaço nem no tempo (no espaço,
a Terra inteira; no tempo, 25.000 anos, pelo menos). É preciso entender que há, hoje,
uma inflexão no progresso, como existe inflexão em outras coisas. A partir de certo
ponto, o progresso – certo progresso – começa a ter efeitos negativos. Agente de bemestar e de criação, ele se interverte em causa de sofrimento e de destruição. Trata-se
de liquidá-lo, de negá-lo absolutamente? Não, trata-se de controlá-lo, de neutralizá-lo.
(Um amigo meu afirmou que se trata de uma Aufhebung – “negação” dialética – não de
uma negação vulgar; isso não diz muito, mas, para quem gosta desse tipo de
formulação, serve. Aliás, Edgar Morin citou a fórmula – que é de M. Lowy, eu mesmo já
a utilizara –33 como epígrafe de um dos seus livros). Também se poderia dizer, de um
modo talvez menos rigoroso: o progresso não é retilíneo. Sempre houve idas e vindas,
becos, impasses. (Afinal “trata-se – como disse, a propósito das usinas nucleares, o
físico nuclear Bernard Laponche – do método mais perigoso de ferver água” (CE, op.
cit., p. 95)). A formulação é menos rigorosa, porque o impasse atual é de um novo tipo:
cruzamos um limiar. - As usinas nucleares – dizem também – não podem ser
abandonadas, porque são essenciais à pesquisa. Conversei com mais de um
especialista, e eles asseguram que elas não têm papel algum na pesquisa. É pura
desinformação. Pequenas unidades (“reatores de pesquisa de baixa potência”), que não
oferecem risco, produzem o que a medicina e a indústria necessita. De resto, os
alemães e os outros países que se preparam para abandonar as centrais, agiriam assim
se a pesquisa científica, em física, ou fora dela, ficasse ameaçada? O argumento não
procede. Há um grupo curioso de prónucleares que são os chamados econucleares:
ecologistas que defendem a opção nuclear... Eles têm uma associação na França, e
reivindicam alguns milhares de adeptos. Como explicar o fenômeno? Não é difícil. Como
se sabe, o uso da energia nuclear não implica em aumento – ou antes, em grande
aumento – do efeito estufa: o nuclear emite pouco material que produza esse efeito.34 Já
os combustíveis fósseis emitem muito. Assim, se ambos – fóssil e nuclear – atacam a
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vida, um o faz pela mediação de um efeito sobre a atmosfera e o outro não (embora
provocando disseminação da radioatividade).
De uma perspectiva lúcida impõe-se rejeitar os dois, substituindo-os pelas energias
limpas em pleno progresso. Mas para quem não se preocupa, essencialmente, com a
vida mas em primeiro lugar – e talvez exclusivamente – com Gaia, o indivíduo Terra etc,
na linha do que escreveu Lovelock, há que lutar é contra as energias fósseis, o nuclear
não importa. Esse naturalismo tendencialmente anti-humanista – ou antivitalista (quem
acha que a Terra é ser vivo, tende a esquecer que os seres vivos o são) – é um novo
fundamentalismo.
No início desse texto, insisti em que a medida do risco não deve ser não apenas a
“probabilidade nua” – ou simples probabilidade –, mas esta última somada (ou
multiplicada) pela gravidade do acidente. Esse argumento lembra o de Pascal. Claro
que a referência a Pascal poderia enfraquecer nossa posição: Pascal quer que se
aposte na existência de Deus, porque, mesmo se há incerteza, o que está em jogo é
enorme, trata-se da vida eterna. O argumento é em grandes linhas o mesmo, mas a
diferença material entre eles é evidente, e por isso vale a pena lembrá-lo. A
probabilidade de que Deus exista não é zero, digamos, mas é infinitesimal e tende a
zero. A probabilidade do acidente nuclear não tem nada a ver com isto: um acidente de
gravidade máxima ocorreu três vezes, acidentes (pouco) menos graves ocorreram
várias vezes; incidentes sérios inúmeras vezes. Recusar as centrais nucleares é, se se
quiser, uma aposta – como quase toda decisão humana – mas uma aposta racional.
É extraordinário observar não só a ignorância da opinião pública, de esquerda inclusive,
em torno do problema, mas também o seu otimismo. Uma nova catástrofe? Talvez, mas
muito longe daqui, ou... A gente raciocina como se houvesse uma racionalidade
subjacente que nos protegesse. Pois ela não existe. A minha impressão é a de que o
problema ecológico no final do XX e na primeira metade do XXI é um pouco como a
questão do totalitarismo na primeira metade do XX. Hitler no poder? Não, não é possível.
Liquidação de seis milhões de judeus? Adorno lembra os argumentos dos bem
pensantes – acho que ele esquece de dizer: bem pensantes, frequentemente marxistas,
o exemplo que ele dá, pelo menos, vai por aí – que diziam que a vitória de Hitler iria
contrariar, não sei bem por quê, os interesses dos fabricantes de cerveja da Baviera
etc... Impossível. Pois é mais ou menos a mesma coisa com as ameaças de tipo
ecológico, na segunda metade do XX e nessa primeira metade do XXI. Destruição de
cidades? Perturbação global da superfície da Terra? Não, isto é muito fantasioso, e não
deve, não pode ocorrer. Pois é possível, senão provável – em parte já se confirmou
– que o período 1950/ 2050 (ou 2100) seja o período das catástrofes ecológicas, como
1900/1950 foi o meio século das catástrofes políticas, mais precisamente, da
emergência dos totalitarismo. Nos dois casos se ultrapassou um limite. No primeiro, um
limite da política e da antropologia. No outro, um limite do “progresso”. A propósito, por
que os alemães se mostram tão lúcidos e tão dispostos a fazer sacrifícios, pequenos
sacrifícios, mas aos quais os outros não se dispõem (um pequeno aumento, temporário,
do preço da eletricidade por exemplo)? Não seria porque eles viveram a grande
catástrofe, sob a forma do totalitarismo? O nazismo não era propriamente prometeísta,
mas tinha pontos em comum com ele. A grande apoteose valia o sacrifício de alguns
milhões.35 Os alemães estão, de certo modo, vacinados contra projetos catastróficos.
Eles não acreditam nos profetas de “bonheur”, como são os nucleocratas e os seus
partidários. A Alemanha prefere pagar um pouco mais caro a eletricidade, durante algum
tempo, do que se lançar em aventuras suicidas.
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Quase toda a Europa ocidental se encaminha para uma saída parcial ou total do nuclear,
aceitando desconstruir o que foi construído, e procurando, às vezes com dificuldade,
explorar novas fontes, menos arriscadas, de energia. De fato, como vimos, apesar dos
problemas, a quase totalidade dos países da Europa ocidental, tende, de uma forma ou
de outra, a descartar o programa nuclear. Eles descartam, enquanto nós, que temos
possibilidades imensas de explorar outras formas, menos agressivas, de energia – a
menos que as vozes críticas se imponham – ficamos com o mico.
dezembro de 2011
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Mondial du Nucléaire civil e militaire, Paris, ed. Autrement, 2011 , p. 28-29 (esse Atlas, como indica o
seu título, cobre o nuclear civil e militar do mundo inteiro).
Ver, além do CE, op. cit., p. 17 e s., o outro dossiê (bem mais oficial): M, op. cit., p. 53.
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Dados de Le Monde de 25/11/11: só 7 centrais francesas têm menos de 20 anos; 13 têm entre 20 e 24 anos;
27 têm entre 25 e 30; e 11 têm mais de 30 anos. A vida normal da central é de mais ou menos 30 ou 40 anos.
Parece que há planos para fazer a EPR durar 60 anos.
26 Mesmo se com posições pró-nucleares, há muita informação técnica e política sobre o nuclear inglês, em
“L‘Énergie nucléaire du Royaume Uni”, dossiê das Actualités Scientifiques au Royaume Uni, fevereiro
de 2006, acessível em linha (procurar, por exemplo, a partir de “Nucléaire Civil en Grande-Bretagne”).
27 Haveria 26 em construção, segundo o blog Novethic, 9/8/11 “Nucléaire: la Chine accélère ses projets de
nucléaires”. Segundo o dossiê do Le Monde, até um pouco mais. O mesmo blog fala de um artigo do físico de
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renome He Zuoxlu, publicado em Science Times, que denuncia os problemas técnicos, principalmente os riscos
sísmicos em que implicam certas obras.
28 “Ninguém nunca poderá garantir que jamais haverá acidente nuclear na França”, declaração do chefe da ASN
(Agence de Sécurité Nucléaire) da Fança, em 30 de Maio de 2011. Ver CE, op. cit., p. 12.
29 Parece, de fato, que sob certos aspectos, pelo menos, as usinas de Angra são mais inseguras do que as de
Fukushima. Na realidade, pelo que dizem fontes bem informadas, se nos dois casos, há dupla cobertura (edifícios
de aço e de concreto), em Fukushima tomaram-se certas medidas contra explosões em caso de fusão do núcleo
do reator, que não foram tomadas em Angra (introdução do nitrogênio no interior do primeiro edifício).
30 Ver na internet, o artigo de Mário Porto, “Energia Nuclear, parte 4 – Segurança para acidentes severos”, no site
MPHP, Site racionalista, humanista, secular. O articulista indica as diferenças técnicas – convido o leitor
a ler no site – entre Angra III, mesmo se modificada, e os reatores “de terceira geração”.
31 Ver a respeito o blog do Instituto Humanitas Unisinos, 13/4/2011 “Angra 3 pode perder o aval do

governo alemão”, e o blog Meio Ambiente e Saúde, 2/4/11 “ONGS pedem que o governo alemão desista
de financiar Angra 3”. – A criação de órgãos de fiscalização independentes é urgente no Brasil. Pelo que parece,
nos EUA, esses órgãos são relativamente independentes, e há alguma, senão bastante, transparência. – Que o
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leitor não veja contradição em textos como este meu, em que se faz a crítica geral do projeto nuclear, mas ao
mesmo tempo se discute a segurança das centrais. Em vários países, por razões técnicas, é difícil fechar
imediatamente todas as usinas nucleares (no Brasil, isso é perfeitamente possível, fora o peso dos lobbies); como
vimos, quase todos os projetos de saída do nuclear supõem um tempo mais ou menos longo, em que algumas
usinas continuam funcionando. É com vistas a essa transição que o problema da segurança (sempre muito
relativa) tem justificação.
32 E há ainda outras questões, como a do desflorestamento. Não esqueçamos de que um desastroso Código
Florestal acaba de ser aprovado pelo Parlamento. A questão do nuclear também não deve fazer esquecer os
problemas que levanta a energia hidroelétrica. Na discussão a que fiz referência no início deste artigo, o orador
que tinha uma posição crítica em relação ao programa nuclear, expôs também suas idéias em torno de projetos
de construção de hidroelétricas não agressivas – ou pouco agressivas – para o meio ambiente.
33 Ver Outro Dia, São Paulo, Perspectiva, 2009, p. 32.
34 Considerando todo o processo, produção do urânio, fabricação das centrais etc, este efeito não é tão pequeno.
35 A “afinidade” entre o chamado comunismo russo e o nuclear aparece na irresponsabilidade com que se foram
construindo centrais, na URSS. Galia Ackerman (ver op. cit.) acha que a a catástrofe de Chernobil tem a ver, como
fator não desprezível, com o fim da URSS. Apesar do que se ouve algumas vezes, a corrida irrefletida atrás do
nuclear não foi uma doença só do capitalismo.
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Alexandre CARRASCO

história do PT¹, de Lincoln Secco
A imagem é velha, talvez ultrapassada, mas mantém seu valor sentimental e retórico: a
coruja de Minerva só alça vôo depois de terminado o trabalho histórico. Hegel, lendo o
curso da história, poderia, entretanto, dar uma pista errada sobre o livro de Lincoln
Secco, e sobre a própria história do PT, de que trata. Aqui não é o caso dar a última
palavra: porque o assunto ainda não se esgotou, melhor, ainda não se calou.
Voltemos à imagem inicial: é a chegada do PT ao poder o lugar em que pousa a coruja
de Minerva. E é o arremate preciso que o autor encontra para definir seu enredo. Esse
fim de linha, “já que só o poder desfaz as ilusões” (p. 22), é que define o objeto e lhe dá
a profundidade devida.
Há que notar, porém, que apresentado nestes termos, o esforço de Lincoln parece
bastante trivial e já dado na própria definição de partido político moderno. A história da
chegada (ou não) ao poder resumiria o sucesso ou o fracasso da história de qualquer
partido político. E ficam estranhamente curiosos, então, os parágrafos levemente
melancólicos, da abertura do livro: entre a saudade e a mágoa, “os pólos da lembrança”,
a pergunta é, justamente: “Como o PT passou por esta transformação?” (p. 21).
Ora, o lamento (que se não é de direito de Lincoln, é o nosso) não é tanto as lágrimas
de Heráclito, choro muito particular, o nosso, de um intelectual no diminutivo (este
mesmo que vos fala) e que aproveita a oportunidade e lamenta o “fracasso” de um
partido “popular” em “não perder a ternura”... Mas a constatação parece fazer sentido,
conforme nos informa este notável livro, levando-se em conta como o PT construiu sua
originalidade e o destino que lhe deu, diferente tanto dos partidos sociais-democratas
europeus quanto dos tradicionais partidos políticos brasileiros. A apresentação dessas
diferenças é uma das riquezas do livro.
Estamos, enfim, ao pé da história do PT, especial também por isso: o PT nunca foi
simplesmente um projeto de poder (e aqui a expressão não tem nenhum sentido
pejorativo, já advertimos, para aqueles que cometerem a indiscrição de pensar no PSD,
“renascido” pelas mãos do prefeito de São Paulo). O PT era já, e sob muitos aspectos,
o exercício do poder, um novo modo de exercício do poder e, em alguma medida, um
projeto de ampliação do exercício do poder para uma parcela marginalizada e
majoritária da população, dadas as nossas características locais.
Para melhor delinear essas características, vale a pena reproduzir a periodização de
Lincoln: “Oposição Social”, “Oposição Parlamentar” e “Partido de Governo”, elucidativa
e clara. Esta é a trajetória de transformação pela qual passa o Partido dos
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Trabalhadores, mas o fio dessa meada não está na própria periodização. O fio dessa
meada está em como esta periodização funciona por sobre o fundo da fundação do PT.
É o sentido da formação do PT o segredo dessa história. Parece-nos que esse é o tema
que perpassa todos esses momentos de maturação do partido e serve tanto de critério
para entender o que o PT foi e se tornou, quanto para imaginar o que o PT poderia ter
sido. Este sentido de formação é, também, o que nos conta esta história do PT.
Assim,
“Os primeiros estudos e memórias sobre o PT sacramentaram a visão de um partido
constituído por três fontes: a igreja progressista, os remanescentes dos grupos da luta
armada e o novo sindicalismo. Aos três elementos poderíamos atribuir,
respectivamente, a capilaridade social nas periferias das grandes e médias cidades nas
áreas de conflito rural, a adoção do socialismo (ainda que indefinido); e o papel dirigente
no mundo do trabalho.
A discussão do modelo faz-se hoje necessária para entendermos melhor as minúcias
daquele processo de formação do partido e resgatar o que ele teve de original ou não.
Desdobrando aquele tripé, poderíamos dizer que o PT surgiu de pelo menos seis fontes
diversas. A primeira foi o chamado novo sindicalismo; a segunda, o movimento popular
influenciado pela igreja católica; a terceira, políticos já estabelecidos no MDB; a quarta,
os intelectuais com origens diversas, como o antigo PSB ou posições liberais
radicalizadas; a quinta, militantes de organizações trotskistas; a sexta, remanescentes
da luta armada contra a ditadura (embora seja possível agrupar estes dois últimos”. (p.
27)
Tantos as três fontes mais ou menos consagradas (igreja, sindicato e egressos da luta
armada) quanto as seis que o autor elenca, refinando a memória do PT e sua história
(as três anteriores mais um certo grupo de intelectuais, egressos do MDB, logo, da
política oficial e trotskistas) indicam não tanto a heterogeneidade constitutiva do PT (um
fato), mas como, pela oposição social, pedra de toque do PT e sua marca de origem –
dadas suas características – seria possível congregar grupos aparentemente díspares.
Importante observar que “oposição social” aqui não é simplesmente idêntica a partido
revolucionário – com um pé na denúncia institucional e outro na luta de classes –; o
“revolucionarismo” do PT parece que sempre foi vago, ainda que não tenha sido
irrelevante. Oposição social indica sobretudo como foi possível mobilizar e dar unidade
a forças social dispersas e não reconhecidas, em menor e maior grau. A partir dessa
mobilização é que o PT é, desde a origem, “alternativa de poder”. Tanto como “poder”
alternativo, em alguma (boa) medida, de massas, quanto como “alternativa” de poder,
isto é, tornando legítimo um “poder” que passasse por outros circuitos de legitimação.
Tudo isso, bem entendido, de maneira difusa e vaga, mas em linguagem petista talvez
disséssemos, de maneira “prática”. Lacunar à maneira do PT (em consonância com o
sentido de sua formação): o PT nunca foi um partido de teoria e consideradas as várias
precariedades de sua formação, ele nunca constituiu um “núcleo” de formação e
pensamento com peso político interno suficientemente relevante. Mas não nos
antecipemos muito.
O PT nasce não tanto como a unidade ideal dessas fontes, mas como a possibilidade
de se construir tal unidade, dado o cenário brasileiro – radicalizado ou em processo de,
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devido à abertura, feita também na “marra”, também na base do “eu prendo e arrebento”,
sem que com isso se queira minimizar o papel da sociedade civil.
O que vale reforçar é que é por meio de uma prática cotidiana do partido, rica sob vários
aspectos (riquíssima, pensando o que são os partidos brasileiros, mesmo hoje) que se
teria o esperado efeito pedagógico de aproximação e construção de unidade dessas
fontes distintas, a partir daquela ideia original de oposição social. Assim, a oposição
social não é mero lugar em que diferentes modos de oposição e, completaríamos, em
que as tímidas forças emancipatórias brasileiras se encontrariam. A oposição social foi
mais do que isso: foi o modo pelo qual elas se encontraram, foi o modo pelo qual tal
encontro foi possível.
Diante disso, o famigerado tema das “disputas internas”, que hora e outra reaparece
para a imprensa oficial (risco PT, fraqueza teórica, falta de unidade, os “radicais do PT”,
etc) sempre foram elementos prosaicos da vida partidária e caracterizaram a via de
formação do PT, ainda que adquira sentido diverso à medida que se caminha em
direção ao poder. Evidentemente que para um ethos tão antidemocrático como o nosso
isso soa muito estranho. Como, e é importante dizer, o reconhecimento ao direito a
tendências foi um avanço democrático do PT, em que pese o custo que isso impõe ao
partido em termos de falta de unidade pontual e dissenso.
Claro que a discussão sobre as “fontes”, aqui, precisa levar em conta o peso desigual
delas: o aparelho sindical sempre levou vantagem por ter, em princípio, mais recursos
do que os outros grupos, o que conta muito no varejo em um país de carências enormes
como o nosso. E ele, pode-se dizer, é hoje o grande vencedor: não tanto porque o PT é
um partido de forte presença sindical em seus quadros (o que, aliás, é relativamente
verdadeiro), mas porque o Partido do Governo, o que o PT se tornou, é um partido
pragmaticamente redistributivo, isto é, a tese sindical, desde a origem do PT, em disputa
desde sempre e até o passado recente; é a tese do atual governo, somada ao sentido
“dirigente” que o aparelho sindical forneceu ao PT, sobre o que falaremos adiante. Em
que pese a relativa diversidade (ainda que bem menor que nos anos heróicos,
naturalmente) a que o PT hoje se permite, o Partido do Governo é pragmático e
“dirigente”, um tema recorrente do debate interno do PT. Neste contexto, outro dilema
histórico do partido – se partido de quadro ou partido de massa – foi relativamente
reabsorvido, um processo que correu pari passu à ascensão do PT ao poder, em um
partido de quadros parlamentares e seus satélites.
Sobre a Igreja, valeria um estudo à parte (que deve haver, a propósito): ela ofereceu,
por meio de sua face popular, uma gramática social inédita ao PT. A possibilidade de
“falar” a uma imensa parcela da população que vivia e vive sob uma precarização
radical, de modo a ser quase impossível alcançá-la com o auxílio de mediações sociais
mais óbvias – sindicatos, escola, trabalho – tornou o PT um partido popular em um
sentido especificamente nacional. Como observa Lincoln, o PT nasce com um discurso
de classe muito marcado – sua origem sindical – e paulatinamente vai caminhando da
classe para o “povo”. Ocorre que, diferente dos tradicionais partidos sociais-democratas
europeus, o povo não é a classe média urbana (o trabalhador qualificado ou liberal, os
quadros do setor terciário); o povo aqui são as pessoas de vida absolutamente precária,
os “excluídos”. Hoje, a despeito da mudança de sentido das CEBs (Comunidade
Eclesiais de Base) e da virada ultraconservadora da Igreja, essa parcela da população
se comunica com o PT, e não nos termos do tradicional clientelismo nacional, arrisco
dizer, a despeito de os críticos acusarem o PT de fazer clientelismo ao fazer política
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distributiva. Ocorre que, por aqui, dados os nossos abismos sociais, é muito difícil que
uma política distributiva não apareça como clientelista, o que, no fim das contas, revela
a incapacidade congênita de certos setores dominantes de pensarem qualquer política
distributiva que não seja em benefício próprio.
Os intelectuais no PT, outra fonte relevante na formação do partido, tem uma peculiar
história no PT, que, por vezes, ajuda a entender o ambiente intelectual no Brasil, talvez
mais do que o próprio PT.
Comecemos lembrando que desde a origem do PT há, aí presente, um antiinteleculismo, talvez em parte devido a sua marca original sindical (no caso específico
da corrente sindical que formou o PT, ela parece ter um pendor antiteórico) ou mesmo
à presença da Igreja (que sempre alimentou um discurso anti-intelecutalista de atacado).
A teoria n(d)o PT ficou, desse modo, por conta das esquerdas organizadas que
formaram o partido (egressos da luta armada e trotskistas) e por conta dos intelectuais.
A impressão que se tem hoje é que a presença desses dois grupos, com características
de formuladores, foi pequena dada a indefinição teórica que perpassa a história do
partido e, de algum modo – o juízo é meu – compromete o alcance de sua política
distributiva, hoje que é um partido de governo. Por exemplo, a vaga definição de
socialismo, palavra que aparece e submerge nos encontros e documentos do partido,
conforme tempo, modo e pessoa, tem consequências. A não definição do termo, não
tanto de “um” termo, mas de um horizonte teórico, compromete a qualidade do processo,
um processo político de aquisição e extensão de direitos para uma boa parte da
população que tem a experiência política do reconhecimento pela primeira vez. Porque
a questão não é tanto qual o “socialismo” do PT, mas o quanto pensar nisso ajudaria a
pensar, por exemplo, o nosso sistema de saúde pública, os dilemas que ele enfrenta e
a benefício de quem ele teria melhor funcionamento.
Independente dos usos não teóricos que certos temas de vocação teórica acabam
assumindo no PT, o fato de desde sempre haver formuladores no partido ajuda a nos
dar a ideia de como esses grupos se relacionam, no Brasil, com o “popular” e com o
“povo” e como eles pensam a sociedade de classe brasileira. Vale ressaltar que ainda
há (não se sabe até quando) intelectuais e grupos de esquerda no PT, os últimos na
forma de tendências. Mas o porquê dessa relutância teórica, que caberia investigar, tem
também seu efeito prático: o centro do partido ou o que seria o centro do partido (hoje
sua direita), a Articulação dos 113 – Articulação – Campo Majoritário e Construindo um
Novo Brasil – nasce para ser o eixo neutro das disputas internas e evitar que as
formulações marcadamente teóricas da esquerda partidária perdessem o pé... Enfim,
na “teoria” um centro antisectário e aberto. Mas esse centro, uma antitendência na
origem, como observa Lincoln, tornou-se um pólo de poder e como tal perdeu sua
característica de centro, com o agravante de transformar sua “neutralidade” teórica em
pragmatismo “sem ideologia”, para não dizer pragmatismo “cego” (claro que dentro de
alguns limites). Este é, em alguma medida, o movimento de impasse que vive o PT. E
impasse aqui significa: teria o PT esgotado a sua força, não de mobilização social, mas
de transformação social?
Claro que este fim da narrativa não implica o fim da história, pelo menos em tese. Mas,
neste fim, vale ainda outra observação, que também tem seu ar de espanto: ainda
assim, desde a criação do PT, não há outro partido de “conteúdo popular” no Brasil.
Reconheçamos que há tentativas. Mas, até o presente momento, nada que seja de tal
ordem para disputar a hegemonia do popular com o PT.

www.revistafevereiro.com

34

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Porque, mesmo hoje, como partido de governo, o PT é um partido “popular”, ainda que
o “sentido” disso seja, na falta de teoria, difuso e, hoje, ainda mais difuso do que na
origem.
Tal como sempre foi difuso o sentido do “socialismo” do PT, outrora muito falado. O PT
sempre optou por um socialismo vago, evitando cair nos dogmatismos da esquerda
partidária e da extrema esquerda, sobre o que tentamos dar algumas indicações acima.
É isso que produz algo como um socialismo “do cotidiano”, sem maiores definições.
Uma das consequências disso foi aplainar outro debate que vinha um pouco junto com
o debate sobre o socialismo (e sobre teoria): o de um partido “dirigente” ou partido “de”
dirigentes, ou seja, “dirigista”.
Isso é especialmente importante no momento da passagem que realiza o PT de
“oposição parlamentar” a “partido de governo”. Tal passagem se dá mediante o
descolamento (antidemocrático) dos dirigentes em relação às bases, um pouco em
resposta a dilemas internos e externos. O que já vinha sendo preparado desde a derrota
na eleição presidencial de 1992. Como observa Lincoln, a famigerada “Carta ao povo
brasileiro” não é começo de uma mudança, mas o fim de um grande ciclo de redefinições
da prática partidária.
Claro que a constatação disso não se faz levando em conta apenas os desdobramentos
internos do partido, como já indicamos. Há um disputa externa ao partido, uma história
externa muito particular, que é a história de nossa recente redemocratização. O autor
acompanha esse duplo movimento – interno e externo – com muita atenção. Mas parece
sugerir, muito sutilmente, que o refluxo dos “movimentos populares” (ou da “luta de
classes”, como preferirem) não só acelera como legitima tanto o pragmatismo quanto o
descolamento das bases por parte de uma “classe” dirigente (sobretudo parlamentar,
dadas inclusive as condições de financiamento do partido).
De fato, desde a derrota de 89 (Eleição Presidencial de 1989), passando pela eleição e
reeleição do presidente Cardoso e suas consequências econômicas, há,
aparentemente, não só um refluxo da mobilização social como também uma virada
conservadora que se abate sobre toda a América Latina (e sobre o mundo). Esse
movimento coincide, aqui no Brasil, com o esgotamento do modelo de crescimento
econômico herdado da ditadura, o que complica ainda mais as coisas. Além disso, o PT
testemunha a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética, que tem efeitos
óbvios sobre todos os partidos de esquerda no mundo. Reconheçamos que não é pouca
coisa para um partido de esquerda relativamente jovem e de identidade em construção.
Mas reconheçamos também que a virada à esquerda da América Latina, após o
fracasso das políticas neoliberais no fim dos anos 90, dá-se, um pouco por todo lado,
por uma radicalização da mobilização popular... Basta lembrar da Venezuela, da Bolívia,
da Argentina, entre outros... Será que houve mesmo este refluxo da base tão propalado
pela direita do PT? Ou o que se deu foi outra coisa? Um uso ideológico do refluxo, na
disputa pela hegemonia partidária? É uma questão que se abre quando se pensa os
limites de um partido que se vê como popular (com alguma razão), mas age como
“dirigista”, o PT partido do governo. A questão é menos simples, evidentemente. E talvez
mais “teórica”.
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Ora, a crise de 2005, o chamado “mensalão”, sem entrar no mérito e no detalhe dos
fatos, tem, do ponto de vista da história do PT (pelo menos é o que nos parece) como
primeiro pressuposto o descolamento e a relativa autonomia de uma classe dirigentes
– ainda que, desde sempre, haja uma base viva, e com a opção “radical” desta base em
“tomar” o poder institucional na forma eleitoral. Assim: a tese do esgotamento dos
movimentos populares também serviu para reforçar seu pólo oposto, de que o poder é
o poder instituído e o que dá no “mensalão” tem a ver com essa opção político-partidária,
muito vulgarmente sintetizada na máxima de que só se ganha eleição com dinheiro. E
antes que me acusem da incurável doença do idealismo pequeno-burguês, é bom
lembrar que segundo esse axioma acerca da verdade do rendimento eleitoral, o PT
sequer existiria.
Enfim, chamo a atenção disso apenas para observar como a crise de 2005 pode ser
pensada também com resultado de opções partidárias, ainda que a história ou as
histórias do “mensalão” não se esgotem nisso.
Voltemos finalmente à teoria e concluamos. Porque a história do PT também é um modo
de se ler a história da luta de classes no Brasil, apesar daqueles que juram de pés juntos
que “isso” acabou.
Os dilemas e opções que se tornaram hegemônicas no PT também são perguntas que
podemos fazer à nossa sociedade de classes.
Pois passa pelos modos que se dá a luta de classes no Brasil, algo que o livro também
revela, à sua maneira. E aí talvez fosse o caso de se voltar um pouco para a “dialética
das significações obscuras” (permitindo-nos a um devaneio especulativo) para se
entender que, se o conceito de classe não é dado adequadamente, talvez seja porque
ele se efetive inadequadamente aqui, entre nós. Certamente os impasses do PT não
são simplesmente os impasses da luta de classes. Mas ajudam a entender como a
dinâmica de classes se faz presente.
A pergunta que o livro não faz, por não lhe caber, é: “qual o destino do PT?”. Mas é um
pouco irresistível não se colocar essa questão. Mesmo que os argumentos não sejam
satisfatórios, qual seria a resposta?
Fiquemos por aqui. Lincoln Secco nos oferece um notável trabalho e não cabe a esta
modesta apresentação esgotar as vias que ele abre. Concluo com apenas uma ressalva.
Na página 203, Lincoln faz referência ao ex-ministro Delfim Netto, que se tornou, pouco
a pouco, um entusiasta do lulismo. Acrescento: ex-ministo da economia, do
planejamento e da agricultura, professor da USP e signatário do AI-5, para informação
das novas gerações.
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Daniel GOLOVATY & Alexandre CARRASCO

entrevista a Lincoln Secco, autor
de história do PT ¹
Daniel Golovaty - Lincoln, na “orelha” do seu livro, Ciro Yoshiyasse afirma: “não
exagero quando digo que este livro foi pensado vinte e cinco anos atrás, por um jovem
na periferia de São Paulo”. Como foi essa história?
Lincoln Secco – Como boa parte de minha geração, eu despertei para o socialismo no
movimento pelas eleições diretas em 1984. Ingressei no PCB por acaso, pois tinha lido
o Manifesto Comunista. Eu tinha 15 anos! Mas no ano seguinte já percebi que o PT
tinha uma linha muito mais radical e ingressei primeiro na campanha de Florestan
Fernandes a deputado constituinte. Florestan incendiava os corações e mentes dos
jovens militantes com seus artigos na Folha de São Paulo. Desde então, militei num
núcleo do PT na zona leste paulistana e, depois, no núcleo de estudos de O Capital, o
qual se reunia no escritório político de Florestan. Mas sempre tive atuação de bagrinho
(como se diz no jargão petista). Nunca assumi cargo no partido ou em função dele,
embora tivesse sido convidado nos anos de 1990. Quando Lula venceu em 2002,
afastei-me da militância “orgânica”.
D.G. – Como militante, “testemunha ocular da historia”, você certamente formou
convicções sobre a origem e o significado históricos do PT. Quais delas foram
confirmadas ou refutadas pela sua pesquisa?
L.S. – Eu não sei se tinha convicções originais. Eu me guiava muito pelo que o Florestan
escrevia ou nos dizia em reuniões e debates. Mas ele era ambíguo às vezes (ao menos
aos olhos de um jovem como eu era). Florestan achava que o PT deveria ser um partido
marxista, como se pode ler no livro O PT em Movimento. Aliás, eu e alguns
companheiros lemos e discutimos os rascunhos deste livro antes da publicação. Por
outro lado, apoiou Mário Covas no segundo turno de sua eleição para governador. A
esquerda petista, no geral, aceitava que o PT tinha uma cultura anticapitalista, mas não
precisava se definir como marxista. Eu fui me inclinando para o centro partidário. Posso
dizer, com apoio em cartas que publiquei na imprensa do partido na época, que eu
achava que a social-democracia seria o fim do PT. Eu estava errado. Minhas pesquisas
me levaram a caracterizar o PT como um típico partido social-democrata bem-sucedido.
D.G. - Como tem sido a recepção do seu livro dentro do PT e fora dele? Ela tem te
surpreendido?
L.S. – A única surpresa é a primeira edição ter se esgotado em um mês e meio. Embora
as tiragens brasileiras não sejam grandes, é surpreendente que qualquer livro que não
tenha o aparato comercial de um best-seller venda tão rápido. É que o tema toca o
coração de milhares de pessoas que anonimamente ajudaram a construir o PT. O livro
foi muito resenhado. A maioria dos meus comentadores recebeu bem a obra.
Curiosamente, as críticas mais acerbas, embora respeitosas, foram publicadas no órgão
oficial do PT, a revista Teoria e Debate, da qual eu sou membro do conselho de redação.
Os demais aceitaram o propósito do livro, que é o debate político e elogiaram muito,
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embora com divergências em alguns temas. O que é esperado para um livro que trata
do PT. Mas a maioria das divergências reside no fato de eu não ter destacado
suficientemente (ou respondido) as críticas que Francisco de Oliveira, Paulo Arantes e
outros importantes intelectuais fizeram do Governo Lula. Eu posso dizer que num livro
propositadamente sucinto, eu fiz escolhas. Não discuti o quanto Lula manteve da política
econômica de Fernando Henrique Cardoso ou o quanto os banqueiros continuaram a
ganhar. Eu preferi acentuar o que diferencia Lula de tudo o que veio antes. Bem, o seu
governo, apesar de tudo, é fruto da história do PT.
Daniel Golovaty e Alexandre Carrasco – No período de formação do partido, você
descreve uma dialética interessante entre isolamento político e fortalecimento social,
quando o discurso radical do PT o ajudou a forjar sua identidade de oposição no interior
dos movimentos sociais. Qual o papel da esquerda do partido neste processo? E, para
alem dele, qual o balanço histórico que você faz da esquerda petista?
L.S. – Embora eu tenha ingressado no PT pela porta da esquerda, nunca achei que ela
fosse capaz de dirigir o PT. E isto ficou evidente em dois momentos. Na campanha de
1994 a esquerda deixou-se enganar por uma falsa maioria que não tinha projeto político,
só projeto de poder interno. E em 2005, no auge da crise do mensalão, setores da
esquerda petista erraram a avaliação da correlação de forças interna e externa e
entregaram o comando para o campo majoritário. Foi a única vez em que a esquerda
mais radical poderia ter comandado o partido sozinha. Mas eu seria injusto se não
reconhecesse os méritos da esquerda petista, a qual eu apoiei na maior parte de minha
militância. Ela nunca deu muito valor para a “ética na política”, mas também pouco se
envolveu em falcatruas, como alguns membros das correntes majoritárias. E muitas
vezes ela impediu que o PT fosse ao centro do espectro político cedo demais. Ela foi
vital na decisão de não apoiar o colégio eleitoral, de defender sempre candidatura
própria para o PT e impedir alianças com a direita, o que teria descaracterizado o
partido.
A.C. – Há passagens muito sugestivas em seu livro sobre a relação entre o PT e a
“teoria”. O quanto a teoria fez (ou faz) falta ao PT?
L.S. – A maioria do PT sempre desprezou a teoria. O PT foi muito obreirista porque a
teoria que se lhe apresentava era um marxismo sem nenhuma incidência na realidade.
E sejamos justos. Nós, que éramos marxistas no PT, não sabíamos o que fazer com
temas concretos que desafiavam o partido, como a inflação. Tínhamos boas análises
globais, sabíamos avaliar o papel que o Brasil estava assumindo na década neoliberal
de 1990, impulsionamos a integração da esquerda no subcontinente latino-americano,
entendíamos os contornos gerais das crises econômicas, mas nossa teoria não servia
para um partido ao mesmo tempo militante e eleitoral. Ainda assim, o pouco que o PT
teve em matéria de formação política deveu-se à pressão de suas alas esquerdistas.
D.G. – A sua militância no partido se deu através da mediação da sua participação em
um núcleo, o NEC (Núcleo de Estudos do Capital). Você poderia estabelecer como esta
vivência influenciou a formação das suas convicções sobre o PT e a sua perspectiva
como historiador do PT?
L.S. – Eu tenho uma memória mais viva do núcleo do PT Cangaíba, onde militei
anteriormente. O que é engraçado, pois o NEC foi muito mais importante na minha
formação. Você conheceu um pouco das atividades do NEC, por isso preciso tomar
cuidado com a resposta (risos). Ele nunca teve importância na disputa interna do PT.
Mas continuou vivo até hoje! Um dia, um grande companheiro nosso nos criticou: “Vocês
são um núcleo de gourmets!”. E o meu camarada Ciro Seiji, sempre perspicaz,
respondeu: “É verdade, mas entre um prato e outro nós sonhamos”. Eu penso que
fomos além dos pratos. O núcleo seguia duas diretrizes que eu sempre achei corretas.
Que o marxismo no Brasil sempre foi abstrato e daí provinha a dificuldade da esquerda
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do PT dialogar com a base social do partido. E que nós deveríamos aceitar a direção
operária e intervir nos seus debates internos para levá-la a posições marxistas. Mas
essa era a esperança de um pequeno grupo quando deveria ser da esquerda partidária.
Como historiador, eu tentei ser equidistante, o que você como historiador e psicanalista
sabe que é impossível. Se não fizemos mais foi porque sempre recusamos disputar
cargos.
D.G. - Em seu livro estão muito bem descritas as fases da burocratização do PT: o
esvaziamento dos núcleos, a centralização partidária, a progressiva transformação dos
militantes em funcionários a serviço de mandatários instalados no aparelho do Estado
(parlamento e governos), a autonomização de Lula e de seu círculo mais próximo do
efetivo controle do partido e, por fim, a subordinação do partido ao governo. Para este
resultado, o quanto pesaram as circunstâncias históricas e o quanto as decisões
políticas dos dirigentes do partido?
L.S. – O curso geral dos acontecimentos condicionou um partido que precisou se
profissionalizar para disputar o poder. Mas a direita do partido e quase todos os analistas
da imprensa cometem o erro sério de acreditar que se foi assim é porque não podia ser
de outro jeito. Delfin Neto, por exemplo, sacralizou a carta ao povo brasileiro e os críticos
esquerdistas do PT fizeram o mesmo com intenções opostas. Ora, se o PT não tivesse
atrás de si o currículo de contestação social não seria alternativa de governo em 2002.
Um partido político é determinado no curto e médio prazo pelas decisões políticas de
seus dirigentes. E se as decisões são tomadas em momentos cruciais, de possibilidades
de mudança estrutural (mesmo que eles não saibam, e raramente o sabem), elas
definem o futuro do partido. Ninguém obrigou alguns dirigentes do PT a comprar
respaldo no parlamento. O PT precisava, tinha dívidas colossais, mas no fim das contas,
manteve-se vivo depois do escândalo de 2005 mesmo sem aquele tipo de apoio e sem
parte dos famosos recursos não contabilizados.
D.G. – Eu pergunto isto por que, apesar de você afirmar na conclusão do livro que “se
a tese do aburguesamento da social democracia feita por Michels parece inexorável,
para a história nada tinha que ser como foi” – apesar desta profissão de fé de historiador
– ao final da leitura a impressão que se tem é que o poder das circunstancias superam
em muito o das possibilidades históricas que não se concretizaram. Enfim, apesar de
seu livro não ter nada a ver com o que seria uma “historia oficial”, fica-se com a
impressão de que, em determinados momentos, desliza-se da crítica a uma sutil
justificação através da ênfase nas determinações históricas, como resumem as
afirmações: “em 2002, muitos intelectuais, petistas até o último momento anterior à
posse, não suportaram o toque da realidade (grifo meu) de um governo que declarava
ter que atuar dentro dos limites constitucionais e com alianças políticas indesejadas”.
Ou, mais ainda: “(...) não podemos negar que Lula e o PT tiveram a capacidade de
compreender as contradições sociais de seu tempo. Elas encontraram a forma na qual
podiam se mover. E este é, no fim das contas, o método pelo qual elas são resolvidas
segundo disse Marx”.
L.S. – Eu posso aceitar esta crítica. Mas permito-me pensar mais nela. Decerto, o
Governo Lula poderia ter assumido rumos mais radicais em alguns temas sem perder a
direção política do processo. Mas Lula e seus assessores sabiam disso? O que importa
é que não quiseram arriscar. Faltou-lhes coragem, vontade política, esperança? Isso o
historiador nunca saberá. Mas sob a direção deles o PT cumpriu boa parte de seu
programa estratégico, definido muitos anos antes no V Encontro Nacional. O critério que
adotei foi o resultado. Não o de fazer história no futuro anterior, como se o resultado
estivesse pré-determinado. Mas o de mostrar o quanto a estratégia adotada se revelou
capaz de manter a sobrevivência das tropas em momentos cruciais e, no instante em
que o terreno se fez favorável, conquistar a vitória, qualquer sabor que ela viesse a ter.
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Mas no livro eu mesmo avalio o quanto a vitória é de Pirro, aos olhos da tradição da
esquerda brasileira. Para vencer, foi necessário adaptar-se e usar as armas do
adversário, legitimando o campo de batalha outrora questionado, embora nunca
rejeitado. Muita gente de minha geração lamenta que se nós vencêssemos em 1989
seria diferente. Bem, nós não vencemos. A vitória veio depois. O fruto colhido na
juventude teria outro sabor, mas também outros perigos.
D.G. – Qual foi o principal efeito da crise de 2005 sobre o PT?
L.S. – Foi um desastre. Eu acredito que o PT vinha se transformando num partido da
Ordem e eleitoreiro há muito tempo, mas aquela crise destruiu sua capacidade militante.
Embora o processo seja contraditório, pois a derrocada ética e ideológica do PT
coincidiu com o retorno de sua militância ao centro do embate político e até mesmo com
uma retomada do discurso socialista. O que de modo nenhum intriga o historiador
acostumado aos descompassos entre o que um partido é o que ele diz de si mesmo.
Mas alto lá! O PT ainda tem reservas militantes. É o “espírito de Sumaré”, para fazer
uma brincadeira com André Singer, que gosta da palavra ”espírito” em suas análises do
partido. Num encontro de macro regiões na cidade paulista de Sumaré, em junho de
2011, a base petista revoltou-se contra sua direção e lhe impôs uma derrota.
D.G. – Em seu livro, você defende a tese de que, na crise de 2005, a militância petista,
ao contrário de seus dirigentes, salvou o partido. Mas não faltou aí uma etapa
fundamental, a da depuração ou refundação do partido? Afinal, milhões de eleitores
consignaram ao PT suas esperanças e seu voto por sinceramente acreditar no discurso
de que o PT era um partido diferente.
L.S. – A militância que salvou o partido era só a sombra da nova, formada por
funcionários pagos. Ela voltou para defender um PT que não existia mais. O PT de sua
memória e de seu passado. Com isso, salvou a agremiação que, apesar de tudo, é fruto
daquele esforço militante dos anos 1980 e 1990. A depuração foi inviabilizada pela
derrota da esquerda no processo eleitoral interno.
A.C. – Você acredita que o episódio do chamado “mensalão” significou, de maneira
dramática, a conversão do PT ao tradicional sistema de representação política do Brasil,
esterilizando qualquer energia que houvesse no PT (acredito que ainda há) para
“reformar” o nosso sistema de representação?
L.S. – Não foi o mensalão que mudou o PT. O PT que se envolveu naquele escândalo
já era um partido diferente. Eu concordo com você que o PT ainda tem energias para
estimular a renovação do ambiente político em que atua. Isso ficou patente no seu último
congresso, realizado em 2011. O partido aprovou limite de mandatos para seus
parlamentares, 50% de mulheres na sua direção e quota para jovens. Também isso
reflete o passado, o peso da história do PT. Veja, eu não quero mostrar um PT que é
igual aos demais partidos. O PT é diferente e só ele podia ter sido o primeiro a eleger à
presidência da República um operário e uma mulher.
D.G. – No livro, você atribui a corrupção partidária à nossa tradição clientelista e
fisiológica. Mas não seria também necessária uma critica interna à cultura partidária que
promoveu e, em parte, até justificou (muitos ainda justificam!) a corrupção?
L.S. – Você tocou num problema delicado para a esquerda e que ultrapassa a questão
da corrupção. Eu mesmo ouvi de dirigentes do PT em 2005 que não era errado roubar
pelo partido e sim para proveito pessoal. Alguns companheiros da esquerda petista iam
além e consideravam que o problema não era o PT usar métodos ilegais, mas sim usálos para um projeto político tão moderado e pífio. Se nós observarmos bem a história
recente do PT, a única pessoa que mereceu desprezo do partido foi o dirigente que
ganhou um automóvel. O tesoureiro foi reintegrado porque, afinal, aguentou sozinho nas
CPIs e não “entregou” ninguém. Não quero discutir a culpa formal dele. Quem vai decidir
é o Supremo Tribunal. Mas, no mínimo, o PT deveria tê-lo condenado definitivamente
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por ter feito uma série de acordos, empréstimos e ações que quase o destruíram. Se
estivéssemos numa guerra, o caso seria para corte marcial por facilitar ao inimigo
obtenção de informações sigilosas, ainda que por negligência. Diferente foi o caso de
José Dirceu, vítima de um esperado ataque de todos os inimigos do PT. Mas a analogia
com a guerra nos leva a aprofundar sua questão. O equívoco do PT foi manter o
leninismo só como técnica? Sem o conteúdo histórico que o engendrou? Numa situação
de guerra é correto usar todas as artimanhas para vencê-la? E numa democracia?
Algumas armas se tornam proibidas, embora o segredo e a arte do engano continuem
usuais, pois a representação sempre pressupõe certa apatia ou ignorância por parte do
representado. Um grande amigo e mestre me disse que ler O Capital e ignorar Da
Guerra, de Clausewitz, é como querer andar com uma perna só. Nós esquecemos que
Lenine e todos os grandes líderes comunistas eram clausewitzianos.
A.C. – Sobre a tese de André Singer (As raízes ideológicas do lulismo) que você
menciona no livro e, pensando no impasse que parece viver o PT – partido popular ou
de dirigentes –, quais os limites que você veria neste arranjo? Se o PT realizar o vaticínio
de Lula e permanecer 20 anos no poder, não corre o risco de esgotar o conteúdo do
lulismo muito antes de poder evitar se transformar no novo PMDB, centrista, regionalista
e conjunturalmente de direita? A História do PT já não é a história do fim do PT?
L.S. – Quando algo começa a interessar um historiador, todo mundo já desconfia que é
algo acabado. E de certa forma, é verdade. Um ciclo do PT se fechou. Ele surgiu de
movimentos sociais, cultivou um ideário radical, institucionalizou-se e chegou ao poder.
Que mais podemos esperar dele senão ações para se perpetuar no governo federal?
Convenhamos, o PT nos anos 1980 protagonizou a cena política brasileira fora do
poder. Hoje, no poder, ele tende a conservar e não a mudar a sociedade. Quanto ao
lulismo, a tese de André Singer também já faz parte da história. E digo isso como elogio.
Ele pautou a estratégia eleitoral de 2010. Ele percebeu o que o PT procurava no lugar
errado. Ao longo de vinte anos o PT tentou encantar a parte da classe média que não
votava nele. Em 2006, Lula encontrou as classes desamparadas. Mas há o risco de
considerarmos as camadas mais baixas como desprovidas de ação política. Elas
sempre atuaram num nível local (via mutirões e outras formas de solidariedade) e
pressionando o Estado, já que a esquerda organizada não tinha vez num país que
sempre viveu sob ditaduras. Lula surgiu com a sua desconfiança, mas uma vez no poder
e com políticas sociais visíveis, passou a ser reorientado por aquela massa
empobrecida. Não foi Lula quem criou a sua nova base social, foi o contrário. O Lulismo
foi a forma que uma parte da população excluída da luta sindical e partidária encontrou
para impor os seus interesses materiais. E dentro da democracia isso não tem volta. É
difícil que a direita consiga seduzir a base lulista. A não ser que o próprio PT se recuse
a aprofundar suas políticas redistributivas. O lulismo traz certo conforto material sem
instigar conflitos sociais. Mas paradoxalmente o seu limite será determinado pelo quanto
a atual estrutura de classes poderá suportar um arranjo desses. Num momento de crise,
em que alguém tiver que perder um pouco, o lulismo implode. E o PT poderá escolher
(se é que terá isso no seu horizonte) entre enfrentar interesses oligopolistas ou sacrificar
sua base social.
D.G. – No seu livro você dialoga com muitos pesquisadores e intérpretes. A grande
exceção (perdoe-me insistir neste ponto) parece ser um ex-militante histórico do PT, o
já citado Chico de Oliveira. Ele é mencionado apenas uma vez e, mesmo assim, tratase de uma tese já antiga sobre o neodesenvolvimentismo do PT – que, aliás, ele parece
ter descartado em seu livro Ornitorrinco. O que você pensa das teses do Chico de
Oliveira sobre a transformação do PT e o lulismo? Eu pergunto isto por que a crítica dele
não se confunde com a dos chamados “revolucionários”, que acusam o PT por não ter
sido algo que ele nunca se comprometeu a ser. Sobre os mandatos de Lula, Chico de
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Oliveira diz que teria sido “intensamente reformista no sentido clássico que a sociologia
política aplicou ao termo: avanços na socialização da política em termos gerais e,
especificamente, alargamento dos espaços de participação nas decisões da grande
massa popular, intensa redistribuição da renda num país obscenamente desigual e, por
fim, uma reforma política e da política que desse fim à longa persistência do
patrimonialismo. Os resultados são o oposto dos que o mandato avalizava”. O que você
tem a dizer sobre esta avaliação?
L.S. – Eu não ignoro os problemas estruturais do país sob o governo Lula e o quanto
ele deixou de resolvê-los. Como historiador eu procurei realçar a novidade do novo ciclo
político do PT na forma de partido governista. Mas eu o fiz dentro de meus limites. Não
criei uma teoria para explicar o lulismo e nem quis polemizar com grandes intérpretes
do Brasil. Como dizia Fernand Braudel, os historiadores têm sempre certa dificuldade
de filosofar e acabam por limitar-se a multiplicar os exemplos. Mas o leitor do meu livro
verá nas entrelinhas, ou entranhada na própria narrativa, a minha avaliação do lulismo
que, no fim das contas, é um petismo ampliado.
D.G. - Uma última questão. No livro você contabilizou a freqüência, nos documentos do
PT, da palavra “socialismo”. Apesar de não contabilizada, pela leitura podemos concluir
que a palavra “democracia” sempre foi muito utilizada. Mas, e sobre a palavra
“república”?
L.S. – Eu usei o número de referências só como um índice (no sentido que a linguística
dá a essa palavra). Eu sei que muitos documentos do PT apenas repetiam partes de
documentos anteriores. Mesmo assim, não deixa de ser curioso que o socialismo foi
desaparecendo do discurso petista depois que Lula ganhou em 2002, reapareceu um
pouco em 2005 por causa da crise e também no IV Congresso depois da vitória de Dilma
Rousseff, quando muitos acreditaram numa virada à esquerda ou num mandato mais
radical do que o de Lula. Respondendo a você como memorialista, eu diria que as
palavras mais fortes no PT não eram “socialismo” ou “revolução” e sim “democracia” e
“ética” e, mais tarde, “cidadania”. Mas a ética era a ideia que unia a base social petista.
Não a militância orgânica, do dia a dia, mas a do simpatizante e do militante em épocas
eleitorais. A palavra “república” veio tarde demais, quando o PT já não tinha a mesma
riqueza de debate interno, estava no governo e sob acusações, em grande medida
injustas, de aparelhar o Estado. Foi uma palavra reativa. Mas isso é só um registro
histórico e não afeta em nada a minha análise da história do PT. Eu procurei dar
contorno às formas pelas quais as contradições que animavam o partido encontravam
para se movimentar. Fiz um ensaio sobre formas, mais do que discussões acerca de
conteúdos programáticos ou sobre a evolução dos conceitos. Por isso a escolha de uma
síntese. É que outra história seria um pouco idealista. E há muitas análises “marxistas”
idealistas! Veja o exemplo de Lula. Ele nunca mudou muito o seu discurso básico ou
mudou demais (risos). Mas seguramente suas ações eram mais radicais nos anos de
1980. Qual a razão? Nós a encontraremos nos conceitos que ele reivindicou para si?
Em parte sim. Mas fundamentalmente na forma do partido, que era um agregado de
militantes, tendências de esquerda e movimentos sociais. O estudioso que lê só
resoluções ou a “evolução das frases” pode crer nelas. Cabe ouvir outras fontes, propor
outras perguntas e adotar uma abordagem “dialética” (ainda que eu tema um pouco a
palavra). Aquelas resoluções, por exemplo, podem ser apenas os ecos longínquos,
talvez até invertidos, das lutas de classes no Brasil.
Referências
1

Lincoln Secco, História do PT, São Paulo, Atelier Editorial, 2011.
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Alexandre CARRASCO

inclusão: ampla, geral e irrestrita
Sem entrar diretamente no problema da vigência ou não e, sob que condições, dos
direitos humanos, uma querela que vez por outra entusiasma parte da esquerda
universitária, a revista Fevereiro ensaia apresentar o problema sob um ponto de vista
que, por razões que logo se revelam, passa frequentemente despercebido.
Falamos dos “direitos humanos” das pessoas com deficiência. O que pareceria um
truísmo (teórico), todos os “homens” são “humanos”, na verdade tem um desenho mais
complexo e confuso. Porque o reconhecimento do pleno direito do exercício de “ser” das
pessoas com deficiência acaba passando pelas questões da vida e seus limites –
“aquilo” é vida?, se perguntam naturalmente os “normais” – , e, na forma muito
cristalizada em que a técnica de classificação e manipulação da vida assume entre nós,
inclusive como controle e administração da vida, não é difícil perceber o quanto a
experiência humana da deficiência está sujeita à tirania.
O que significa que, em parte ou até em boa parte, a definição vigente da deficiência é
também política e é reforçada e reiterada por políticas públicas.
Estas poucas linhas talvez mais confundam do que ajudem nossos leitores de boa
vontade. Partamos para o exemplo mais terrestre: até que ponto uma criança com
deficiência “aprende”? Ou ainda, quem diz o que uma criança com deficiência aprende?
O discurso médico, o discurso pedagógico, o discurso religioso ou o quê? Em outros
termos, seria a definição médica da deficiência o que demarcaria cabalmente “o
possível” da pessoa com deficiência? Estas questão, sem que percebemos, nós os
normais (?), estão na ordem do dia, porque elas também nos dizem para onde vai a vida
(“nossa”).
Daí que falamos da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas comuns e
falamos de um sentido crítico que os direitos humanos podem ter: o de reconhecer a
vida (humana) como alteridade de experiência e de “humanos”.
Desde 25 de agosto de 2009, o Brasil é signatário da Convenção Internacional das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.
Diz seu artigo 24:
“Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para
efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os
Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades
fundamentais e pela diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade
das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:
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a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do
ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de
deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de
qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais
pessoas na comunidade em que vivem;
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam
providenciadas;
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema
educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão
plena”.
Como é de se suspeitar, a luta pela inclusão não se resume a incorporar a Convenção
Internacional da Pessoas com Deficiência ao nosso ordenamento jurídico. Isso é só o
começo.
Enfim, a luta pela inclusão é uma luta sobretudo política, como foi a luta antimanicomial,
e com este intuito, a revista Fevereiro pretende também aprender com debate
publicando o texto de Fábio Adiron, de quem emprestemos o título desta apresentação:
inclusão: ampla, geral e irrestrita.

ilustração de Zé VICENTE
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Fábio ADIRON¹

em nome da inclusão
Incluir: do Lat. includere verbo transitivo direto compreender, abranger; conter em si,
envolver, implicar; inserir, intercalar, introduzir, fazer parte, figurar entre outros;
pertencer juntamente com outros.
No bom e velho Aurélio, o verbo incluir apresenta vários significados, todos eles com o
sentido de algo ou alguém inserido entre outras coisas ou pessoas. Em nenhum
momento essa definição pressupõe que o ser incluído precisa ser igual ou semelhante
aos demais aos quais se agregou.
Quando falamos de uma sociedade inclusiva, pensamos naquela que valoriza a
diversidade humana e fortalece a aceitação das diferenças individuais. É dentro dela
que aprendemos a conviver, contribuir e construir juntos um mundo de oportunidades
reais (não obrigatoriamente iguais) para todos.
Isso implica numa sociedade onde cada um é responsável pela qualidade de vida do
outro, mesmo quando esse outro é muito diferente de nós.
É aí que a história começa a se complicar, pois, se eu sou responsável pela qualidade
de vida daqueles que me rodeiam o meu olhar é necessariamente voltado para fora de
mim, uma postura muito difícil de ser tomada numa sociedade em que a pergunta básica
que todos se fazem é: "o que é que eu ganho com isso?".
Uma sociedade cada vez mais individualista, cada dia mais competitiva (não no sentido
do Barão de Coubertin, é claro) e que, a cada dia, valoriza mais o ter em detrimento do
ser.
É nessa sociedade que se multiplicam as exclusões. Algumas pouca explícitas, afinal
não é politicamente correto se colocar do lado dos fortes, e uma infinidade de exclusões
disfarçadas.
Dentre as muitas máscaras das quais se utilizam aqueles que excluem, as mais comuns
são as da caridade e do assistencialismo.
Em nome das melhores intenções perpetra-se a criação de guetos e espaços
segregados para onde os excluídos possam ser mandados e não incomodar ninguém.
Onde possam ser treinados em tarefas repetitivas e trabalhar em troca de quase nada.
Como os criadores desses espaços não querem ser chamados de segregadores ou de
preconceituosos, batizam suas gaiolas de “seres estranhos” de espaços inclusivos.
Suas leis e decretos de políticas inclusivas. Seus clubes restritos de promoção da
diversidade.
E, claro, defendem até a morte a ideologia de que estão promovendo a qualidade de
vida dos outros. Que estão preparando os coitadinhos dos excluídos para serem aceitos
na sociedade.
No entanto, inclusão não é preparar as pessoas para serem aceitas, mas mudar os
contextos para que todos (exclusores e excluídos) possam ter uma sociedade que seja
boa para todos.
A maioria das pessoas que são excluídas o são por características pessoais que são
indissociáveis delas (gênero, raça, cor, deficiência). Quem precisa se preparar para
inclusão são os que excluem. A começar pela mudança de atitude.
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É uma transformação dolorosa. Implica na mudança do status quo e, principalmente,
implica na perda do poder de tutela que se mantém sobre os excluídos. Perder a tutela
também vai provocar a perda de todos os ganhos pecuniários advindos dela.
Manter guetos assistencialistas permite a captação de verbas públicas e de patrocínios
e doações privadas.
Manter cooperativas de trabalho abrigadas permite a produção de bens em regime
quase escravo (e enormes margens de lucro).
Manter serviços de atendimento especializado permite ganhar a simpatia de famílias
pobres que têm dificuldade em lidar com filhos com deficiência e, com isso, angariar
votos para cada eleição.
Manter políticas públicas de distribuição de migalhas (gratuidades, isenções e ajudas
financeiras miseráveis) permite uma constante exposição na mídia. Como heróis dos
fracos e oprimidos, é claro.
A única maneira de mudar essa lógica perversa é a conscientização e a mobilização
dos excluídos. Esses precisam a aprender a lutar por direitos de fato e assumir que
também têm um conjunto de deveres, como qualquer outro cidadão.
Também passa por mudanças ideológicas dentro das próprias comunidades excluídas.
Atualmente, muitas delas se excluem voluntariamente da sociedade sob o argumento
de que tem uma identidade diversa. Como se a sua identidade não fosse a de serem
humanos.
Só assim será possível provocar o enfrentamento necessário para gerar grandes
mudanças, só assim será possível a existência de uma pressão efetiva para romper as
grades dos guetos e se criar uma sociedade que verdadeiramente seja de todos.
O que passar disso é enganação em nome da inclusão.
Referências
Fábio Adiron, pai de uma criança com deficiência, é militante na defesa da educação inclusiva. É, também,
membro da comissão executiva do Fórum Permanente de Educação Inclusiva, criador e moderador de grupos de
discussão sobre Síndrome de Down e Inclusão. Escreve o blog “Educação: ampla, geral e irrestrita”
(http://xiitadainclusao.blogspot.com/).
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Cicero ARAUJO

o stalinismo recauchutado de
Domenico Losurdo
Após a abertura dos arquivos da União Soviética e do Leste Europeu, a historiografia
sobre a experiência do chamado “socialismo real” tem passado por um período de
revisionismo. As pesquisas publicadas nos últimos anos vêm nuançando fatos e visões
sobre aspectos os mais diversos daquela experiência, quando não os modificando
substantivamente. Estado, sociedade e mesmo personalidades são reexaminados à luz
desses trabalhos.
Com isso, abrem-se espaços não só para críticas a respeito de atitudes há muito
sedimentadas, especialmente durante os anos de Guerra Fria, mas também para a
formação de novas atitudes, ideologicamente orientadas, tanto à direita quanto à
esquerda. O livro de Domenico Losurdo traduzido e publicado no Brasil em 2010
– Stalin: História e Crítica de uma Lenda Negra (com ensaio de Luciano Canfora)1 – vai,
nesse sentido, além do revisionismo histórico. Como o próprio título indica, o autor da
obra não poderia ter escolhido tópico mais controverso para entrar na discussão.
Losurdo não é um historiador profissional e, portanto, não lida com fontes primárias. Seu
trabalho “empírico”, digamos assim, foi escrutinar um leque bem variado de estudos
especializados, selecionar o material de acordo com seu ponto de vista e então produzir
uma síntese de natureza político-filosófica. As teses ali defendidas, além disso, voltam
a idéias discutidas em escritos anteriores – alguns deles também já publicados no Brasil
– e ganham nova dimensão ao serem reinvocadas.
Desde já é preciso dizer que será impossível abordar, numa simples resenha, todas as
matérias complexas que o livro se propõe a discutir. Como ele investe não só na crítica
teórica, mas na interpretação de fatos, e recruta um verdadeiro exército de especialistas
para ancorá-la, a crítica que aqui se fará tem algo de provisório. Para uma análise mais
satisfatória do autor e sua obra, seria necessário verificar todas as inúmeras fontes de
que o autor se vale, tarefa que permanece além das possibilidades deste resenhista.
Este artigo, portanto, terá de ser lido apenas como uma primeira aproximação,
esperando que outros colaboradores desta revista, depois de mim, possam completar a
tarefa.
Embora reconheça “tragédia e horror” dos anos em que a União Soviética foi liderada
por Stalin, e apesar de toda a sinuosidade de seus argumentos, a nenhum leitor
escapará, ao concluir o livro, que o autor busca de fato uma defesa da biografia política
do ditador soviético e das principais decisões que tomou ao longo dos quase trinta anos
em que esteve à frente do país, após a morte de Lenin. Poder-se-ia pensar: estamos
então diante de um sobrevivente da velha esquerda stalinista? Sim e não. Ao contrário
do típico stalinista dos velhos tempos, Losurdo não elude uma série de crimes cometidos
pelo regime e seu ditador, nem os qualifica simplesmente como “erros”. Também ao
contrário do stalinista clássico, o autor não se preocupa em mostrar a coerência de suas
práticas com o marxismo ou o leninismo. Sempre que pode, o autor coloca o termo
“stalinismo” assim mesmo, entre aspas, inclusive chamando a atenção para essa grafia.
Não é a consistência doutrinária e mesmo de ação o que pretende pôr à prova em sua
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análise.2 Antes, é a capacidade e a perspicácia em enfrentar com realismo os grandes
problemas de seu país e de seu tempo – mesmo contra as crenças e utopias mais
arraigadas de seus ex-companheiros de viagem – que o livro procura colocar em relevo.
A despeito de todas as barbaridades cometidas, Stalin e seu regime saem de sua
avaliação multifacetada com um saldo positivo. Porém, não exatamente porque
souberam construir o socialismo possível, o famoso “socialismo num só país”. Mas pela
simples razão de terem logrado erguer um Estado e uma sociedade suficientemente
vertebrada para enfrentar o caos do “segundo período de desordens” russo e a
“segunda guerra dos trinta anos” européia, com seu mais mortífero subproduto (o
nazismo), que, não fosse por aquela tremenda empreitada, embora sanguinária, estava
destinado a destruir as nações eslavas ao leste.3 Stalin e o stalinismo são, enfim,
defendidos por razões às quais qualquer admirador da construção de Estados como um
bem em si, independente de suas finalidades e justificativas ideológicas, deveriam se
render. “Socialismo num só país” torna-se, nesse sentido, apenas uma fórmula que o
ditador e seus partidários improvisaram para encaixar essa tarefa elementar à
linguagem que lhes era compreensível.
Fórmula enganosa, porém. Pois o que faz do “stalinismo” de Domenico Losurdo algo
muito peculiar, com pretensão a resistir à derrocada da União Soviética e do próprio
socialismo enquanto ideologia, é que ele não se limita, com sua avaliação histórica dos
atores em questão, a explicar o modo tortuoso pelo qual um Estado nacional conseguiu
se afirmar perante os demais. Primeiro, porque a União Soviética, ao ver do autor, não
era um Estado nacional, mas multinacional. Informando suas práticas (e não apenas a
retórica oficial), estava um projeto de desenvolvimento das culturas nacionais dentro de
uma mesma estrutura político-institucional. Em segundo lugar, e mais importante, é que
esse projeto implicava uma proposta ainda mais ampla (e de caráter universal) de
emancipação de todos os povos submetidos ao velho imperialismo dos países
capitalistas centrais. Esse imperialismo se ancorava numa ideologia de teor mais ou
menos racialista ou etnocêntrico, que hierarquizava o universo humano em dois tipos
de povos, os “superiores” e os “inferiores”, o que justificaria a dominação sobre esses
últimos. Uma ideologia ao qual não permaneceu imune nem mesmo o liberalismo que,
apesar de seu aparente pendor universalista, restou acrítico (quando não endossou) em
relação às práticas coloniais. Por conta desse ponto cego do liberalismo, entre outros
fatores, as democracias dos países capitalistas centrais forjaram-se, na verdade, como
“democracias de povos-senhores”. A isso Losurdo chama de “Ocidente liberal”.
Assim, olhando dessa perspectiva, a revolução russa não foi propriamente mais uma
revolução européia, ou a quebra do “elo mais fraco” que desencadearia a revolução que
realmente interessava, e que definiria todo o futuro da humanidade – a revolução do
proletariado dos países do capitalismo desenvolvido –, mas antes a ponta-de-lança de
uma revolta geral dos povos colonizados. Seu verdadeiro alvo – ao contrário da
revolução francesa, essa sim uma autêntica revolução européia – não era o “Ocidente
liberal”, mas todo o mundo da periferia do capitalismo. É justamente aqui que o termo
“socialismo num só país” vai parecer enganoso. Pois, apesar de significar uma resposta
aos internacionalistas mais puros, ela ainda permanecia no registro da expectativa
“messiânica” da revolução européia (aquela que de fato interessava), e ainda mantinha
a Rússia revolucionária na posição de subsidiária dessa missão. Sem dúvida, ela jogava
um balde de água fria na idéia da iminência da revolução européia, adiando-a para um
futuro indefinido. Porém, tal como o Tratado de Brest-Litovsk, defendido por Lenin (com
apoio de Stalin, entre outros), tratava-se de uma resposta pragmática, comandada pela
pressão irresistível das circunstâncias.
Ao mesmo tempo, no entanto, a tese do “socialismo num só país” oferecia espaço para
uma inflexão mais decisiva. De uma estratégia puramente defensiva, um compasso de
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espera para a vinda imprevisível do evento decisivo, excepcional, ela poderia
transformar-se numa estratégia de normalização, de rejeição do excepcional,
reorientando todo o sentido da ação revolucionária. Em outras palavras, reorientando-o
para a política de longo prazo de (re)construção do Estado e da sociedade. Foi o que
acabou acontecendo: de improviso a improviso, mas sempre rumando nessa direção,
Stalin e seus partidários não só rompiam com a expectativa “messiânica” – encarnada
especialmente pelos partidários de Trotsky –, mas, na medida em que permanecia
latente na liderança soviética, passavam a combatê-la com ferocidade cada vez maior.
Não por acaso, essa política passou a ser qualificada por seus adversários à esquerda
como “traição”. Losurdo insiste, contudo, que esse caminho não transformava a
revolução russa numa simples revolução nacional. O projeto da União Soviética punha
em xeque a identidade entre Estado e nação e a perspectiva eurocêntrica da “raça de
senhores”. Além disso, em seu choque com o Ocidente – seja em sua versão letal,
exterminadora (o nazismo), seja em sua versão branda, ainda assim dominadora (o
próprio “Ocidente liberal”) –, abria-se para uma proposta de pendor “internacionalista”,
isto é, o ativismo em prol da luta dos povos colonizados. Uma questão, a seu ver,
perfeitamente atual, quando aggiornamos o sentido clássico do colonialismo. Por aí se
vê que a reflexão de Losurdo não se limita a tentar explicar uma série de acontecimentos
do passado: ao fazer o acerto de contas com esse passado – selecionando, em seu
proveito, a historiografia que o revê –, ela também embute um programa político, ainda
que vago, e uma atitude ideológica que pretende orientar o presente. Enfim, o que
Losurdo quer oferecer não é um stalinismo nostálgico, mas uma lição inspirada no
stalinismo, e apta a tornar-se uma espécie de neostalinismo.
Olhando de longe e no atacado, a visão que este resenhista acabou de descrever pode
parecer muito sedutora e eloquente. Mas o stalinismo enquanto acontecimento histórico
teima em expor sua face terrivelmente sombria. Para muitos de nós (inclusive para este
resenhista), sua verdadeira face: autocrática, despótica ou totalitária, por divergentes
que sejam as palavras para qualificá-lo, todas lhe reservam uma avaliação
profundamente negativa e até repugnante, somente ultrapassada – mas não em todas
as avaliações, pois algumas as igualam – pela experiência do nazismo. É isto o que
remanesce na memória coletiva.
Losurdo tem plena ciência dessa percepção, e é por isso que não pode restringir-se a
uma visão no atacado. A filosofia da história de Hegel, da qual se serve bem mais do
que do materialismo de Marx, pode até ajudá-lo a transformar a história soviética como
“matadouro onde se imola a sorte dos povos” num trabalho que, ao fim e ao cabo,
progride, e então fazer de Stalin e seu regime como que agentes desse trabalho; mas
essa dialética abstrata não vai convencer a ninguém que tenha os fatos relevantes em
consideração. Até onde sei, e o escrutínio do autor não parece desmentir, nenhum dos
grandes lances da pesquisa historiográfica recente, ainda quando modifica a fundo
nossa visão sobre o passado soviético, põe em xeque a avaliação negativa, mesmo
repugnante, acima mencionada. Daí que Losurdo tenha de conceder ao leitor, logo de
saída, que se falará sim de “crimes impiedosos” promovidos primeiro por uma
“oligarquia”, depois por uma pura e simples “autocracia”. Dando isso de barato, o autor
procede como um advogado que, para salvar o cliente da pena capital, admite a culpa
para providenciar os atenuantes. Com esse deslocamento ele pretende, na verdade,
mudar o essencial, que incide exatamente sobre aquela avaliação e seu impacto na
memória coletiva. E a disputa pela memória não é de menor importância; nesse caso,
ela significa um trauma, um bloqueio: para que o neostalinismo se liberte, como
cúmplice, do opróbrio (equivalente à pena capital) a que seu ancestral foi condenado, é
preciso desbloquear a memória.
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A missão, convenhamos, é hercúlea, quase impossível, se pensada no plano
microscópio da intervenção de um simples filósofo, por mais ilustrado que seja. É claro
que Losurdo deve estar contando com a ajuda do futuro – a absolvição da História –,
para o qual seu esforço, para não soar quixotesco para si mesmo, pode ser entendido
apenas como uma preparação do terreno intelectual. De qualquer forma, seu quadro de
atenuações corre em dois registros: um externo e outro interno ao universo
revolucionário e soviético. O primeiro, certamente, lhe garantirá alguma receptividade
entre leitores de esquerda, pois se trata de defender acusando. Losurdo é mestre em
encontrar, no campo adversário, um equivalente horroroso aos horrores do
stalinismo. Mas de que adversário se trata? Falar do nazismo como representativo das
práticas do Ocidente capitalista seria, hoje em dia, muito pouco convincente. Mas aqui
o autor se aproveita do reverso da moeda que é a farta historiografia recente sobre a
Guerra Fria, com sua face voltada para revisar as práticas do lado “vitorioso”, e então
acusa o “Ocidente liberal” segundo a estratégia jurídica (constrangedoramente
recusada, lembra-se ele, pelos juízes do Tribunal de Nuremberg) do tu quoque, ou seja,
algo como “vocês também fizeram”. E a acusação, como não poderia deixar de ser,
parte menos do exame dos crimes cometidos pelos governantes da “raça de senhores”
(os povos brancos) contra seus próprios membros, porém situados nos baixos escalões
da estrutura de classe, do que dos crimes contra os povos “inferiores” (não-brancos) –
pois é nesse deslocamento que a similaridade dos horrores se oferece mais claramente:
massacres indiscriminados, campos de concentração e até genocídios.4
À primeira vista, a estratégia visa ao empate. Porém, de novo, para um leitor de
esquerda (certamente é esse o público-alvo principal do autor), ela não poderia resultar
numa mútua absolvição, mas apenas numa mútua condenação, talvez confirmando
ainda mais a prévia avaliação negativa. Losurdo sabe, portanto, que tem de enfrentar o
lado mais espinhoso da questão, mudando o registro das atenuações. Assim, a história
interna da revolução russa e de seus revolucionários, do regime que ela gerou e de seus
governantes, tem de ser reinterpretada, para então se chegar aos problemas ainda mais
espinhosos do stalinismo. De fato, é impressionante a lista de casos difíceis que o autor
se dispõe a reexaminar: a começar do relatório Kruschev que, afinal, é uma acusação
assumida pelos próprios governantes do regime, em seguida retroagindo para os
massacres provocados pela coletivização forçada da agricultura (1929-1932), a grande
fome ucraniana (1932-1933 que segue dela, o assassinato do chefe do partido em
Leningrado, Sergei Kirov (1934), a virtual dizimação do corpo de oficiais do Exército
Vermelho a partir do processo contra o marechal Tukashevsky, a liquidação da velha
guarda bolchevique e o Grande Terror (1937-1938), as deportações de povos inteiros
ocorridas durante a guerra, o “Caso dos Judeus” e a subseqüente acusação de práticas
antissemitistas depois da guerra, as quais culminam no “complô dos médicos”, pouco
antes da morte do próprio Stalin. Losurdo não se furta nem mesmo de problemas
relativamente menores, que não configuram crimes propriamente, mas servem para
ajudá-lo a desqualificar as fontes das acusações mais pesadas: teria Stalin cometido
erros grosseiros de avaliação ao ser surpreendido pelo ataque avassalador, e de
resultados tão desastrosos, do Exército alemão em junho de 1941? Teria sofrido um
colapso nervoso no início da invasão? E o que dizer do pacto germano-soviético, dois
anos antes? Para todas essas questões, o autor mobiliza, como foi dito, uma avalanche
de pesquisas historiográficas, e todas, diz ele, “insuspeitas de stalinismo”, além de
depoimentos de personalidades históricas eminentes, igualmente insuspeitas.
Mesmo que a cerrada argumentação do livro logre colocar essa série de problemas
numa perspectiva geopoliticamente mais extensa e de longa duração, é muito duvidoso
que ela consiga produzir o efeito de atenuação desejado, e assim limpar o terreno para
uma avaliação qualitativamente diferente dos feitos do stalinismo. Para mostrá-lo de
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modo mais convincente, seria interessante criticar a interpretação de cada caso e cada
passo da argumentação. Essa tarefa, como já se advertiu no início, ultrapassa os limites
da resenha e do próprio resenhista. Que Stalin não foi, de modo algum, um líder
provinciano e intelectualmente medíocre, mas, ao contrário, um político talentoso,
parece um fato bem estabelecido, certamente reforçado no livro, e, de resto, muito
plausível, a julgar por sua longa preservação na chefia do país, e considerando as
gigantescas crises a que sobreviveu. Mas não se poderia dizer o mesmo de Hitler e até
de Mussolini? Também suas biografias mais recentes revelam talentos nada
desprezíveis, inclusive o das decisões pragmáticas, se levarmos em conta as não
menores pressões ideológicas que tiveram de enfrentar de seus companheiros de
viagem. Contudo, o juízo substantivo que fazemos deles naquilo que interessa (seu
papel histórico fundamentalmente regressivo) não se altera por causa disso. De certo
modo, até se intensifica: mesmo computando as circunstâncias favoráveis, sem esses
talentos eles dificilmente teriam logrado realizar coisas tão monstruosas. E, afinal, para
quem pretende, como o autor anuncia, se distanciar da crítica superficial do “culto à
personalidade”, que acusa em Kruschev, não seria o caso de gastar menos tempo com
essa questão?
Mas o problema maior que vejo em sua argumentação é o non sequitor da tentativa de
contextualização e esclarecimento dos motivos dos atores para o que eles acabam
fazendo com isso. Só para ficar nas reações mais formidáveis e bárbaras: vamos
assumir que fosse verdade que Stalin não tenha sido o mentor do assassinato de Kirov,
e que houvesse razões para suspeitar de um complô de dissidentes bolcheviques. Qual
o vínculo minimamente plausível entre esse fato e a razia que se abate sobre os quadros
do Estado e do partido nos dois anos seguintes, atingindo indiscriminadamente
centenas de milhares de acusados e de seus familiares? Ao contrário, há mais fortes
razões para se pensar o episódio como um pretexto, mesmo que inicialmente fora de
controle do regime (o próprio assassinato) – como, aliás, também parece ter sido o
incêndio do Reichstag alemão logo no início da ditadura nazista, mas com resultados
semelhantes –, para em seguida desatar a ação terrorista do aparato repressivo do
Estado. Algo similar se pode dizer da suposta conspiração (tentativa de golpe de
Estado) do marechal Tukhatchevski: como explicar que daí se siga a eliminação de
praticamente todo o alto comando do Exército Vermelho, além de dezenas de milhares
de oficiais, causando prejuízos incalculáveis a seu patrimônio de experiência,
capacidade técnica e elos de comando, a ponto de o próprio Hitler suspeitar, na época,
de um acesso de loucura do ditador? E o que dizer do Terror que ceifa não só o que
resta da velha guarda bolchevique, além de seus familiares, mas leva de roldão uma
enorme quantidade de quadros políticos e técnicos, agora com prejuízos incalculáveis
para a administração civil? E isso de modo ainda mais impressionante que os anteriores,
pois que o expurgo, como estipulavam as famigeradas “ordens operacionais” do NKVD,
se faz através de quotas, vale dizer, metas puramente quantitativas para as diferentes
seções do partido espalhadas pelo país: não importa se inocentes ou culpados (de
quê?), se leais ou não ao regime, o aparato repressivo deveria “produzir” um tanto de
fuzilados, outro tanto de condenados a prisões mais ou menos longas, ou ainda a
trabalhos forçados ...
Enfim, como, a partir da mera suspeita de “conspiração, infiltração e espionagem” contra
o regime, ainda que razoável, em vista do contexto – admitindo, outra vez, a
plausibilidade da construção que faz o autor, inspirado em depoimentos e estudos
históricos “insuspeitos” exibidos no livro –, se poderia chegar a um grupo tão grande e
indiscriminado de condenados, no qual são explicitamente irrelevantes os motivos de
suspeita, e do qual seria fácil presumir, ao contrário, que a esmagadora maioria fosse
composta de leais stalinistas? O fosso é grande demais para imaginar que a motivação
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real da fúria repressiva fosse de fato uma guerra contra putativos dissidentes – “guerra
civil”, para usar o incrível eufemismo encontrado pelo autor para designar o que não
passou de um imenso abatedouro humano.5 Nesse ponto, continua tendo força as teses
de H. Arendt – alvo de frequentes ataques do autor ao longo do livro – sobre a
semelhança formal (malgrado a grande divergência dos conteúdos ideológicos) dos
regimes qualificados como “totalitários”, de direita ou de esquerda: a necessidade
contínua de movimento, que resulta na produção imaginária do “inimigo” (objeto da
mobilização) e o subsequente desatamento do terror de Estado. Mesmo que levando
enormes prejuízos à capacidade operacional do regime, o terrorismo ideologicamente
motivado torna-se um imperativo superior à eficiência e à racionalidade do Estado, na
medida em que extorque de seus cidadãos a obediência incondicional e cega.6
Porém, se desprezamos teorias como essas, resta a possibilidade da paranóia sistêmica
– não necessariamente em contradição com aquelas teorias –, que leva a uma espécie
de giro em falso de um regime movido pela suspeita, prefigurando, tal como a paranóia
psíquica, sua autoaniquilição. E é talvez por conta dessa vertigem autodestrutiva que
os subordinados acabam levados a propor, como o grupo liderado por Kruschev, a
crítica da autocracia e o retorno à oligarquia. Diga-se de passagem, como lembra um
ácido crítico do livro de Losurdo, o relatório Kruschev não ataca o período stalinista
como um todo, mas tão somente o que se inicia com a erosão da “direção coletiva”
(1934, justo o ano do assassinato de Kirov) até a morte do autocrata. Por mais frágil que
seja em termos intelectuais, a crítica do “culto à personalidade” pretende exatamente
aquilo que a própria expressão sugere: atingir a pessoa de Stalin, mas não o stalinismo.
É certo que o documento contribuiu não pouco para o processo de distorsão da verdade
histórica e o correspondente impacto, ainda que remoto, sobre a memória coletiva,
contra o qual Losurdo se diz insurgir. Compreende-se sua indignação: quem acaba
vítima dela é a própria memória do stalinismo! Mas para isso contribuiu, em grande parte
e da maneira mais tosca, o mesmo Stalin, ao fabricar despudoradamente uma série de
“histórias” da revolução, do partido e da União Soviética, até com direito a manipulação
e apagamento de imagens em fotos, filmes e outras tantas iconografias. E não foi
também ele que certa vez disse a Ignátiev, um de seus agentes terroristas no apósguerra: “Nós mesmos seremos capazes de determinar o que é e o que não é
verdade”?7 Está aí a lição do stalinismo, pelo menos no que tange ao exercício da
memória coletiva: não se brinca com a verdade impunemente.
Por conta de tudo isso, parece menos defensável ainda a conclusão da obra: Stalin e
seu regime foram toda aquela “tragédia e horror” a despeito de si mesmos, em virtude
de um embate que lhes foi imposto em duas frentes – de dentro e de fora do campo
revolucionário, causando ao regime um “estado de exceção” quase permanente. De
fora, o embate com as “condições objetivas”, a herança negativa da história russa e a
absoluta escassez de recursos, somadas às ameaças dos adversários ocidentais, que,
contando com enormes vantagens materiais e as da própria normalidade, impunham
desafios que de tempos em tempos interrompiam os esforços de normalização. De
dentro, o embate contra o “messianismo anarcóide” e o “utopismo abstrato”, levando a
um prolongamento adicional do estado de exceção. Esse segundo fator, explica
Losurdo, “desde logo fortemente estimulado pelo horror da Primeira Guerra Mundial, e
todavia intrínseco a uma visão que espera a dissolução do mercado, do dinheiro, do
Estado, da ordem jurídica” (p. 303 da edição espanhola). Cito o resumo da ópera: “Nos
três decênios de história da Rússia soviética dirigida por Stalin o aspecto principal não
é a passagem da ditadura de partido para a autocracia, mas sim as repetidas tentativas
de passar do estado de exceção a uma condição de relativa normalidade, tentativas que
fracassam por razões tanto internas (utopia abstrata e messianismo que impedim o
reconhecimento dos resultados alcançados) como internacionais (a ameaça

www.revistafevereiro.com

52

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

permanente que paira sobre o país de Outubro), ou então pela soma de umas e outras”.
(Idem, p.157)
Porém, não lhe ocorre discutir seriamente a hipótese de uma lógica intrínseca ao regime
e às ações de seu ditador, no sentido da busca visceral da exceção, da fuga da
normalidade através do terror, como forma de enfrentar a ameaça de perda da lealdade
de seus cidadãos. Como se viu, ainda que reais os embates indicados acima, eles estão
longe de explicar, em si mesmos, a reação inteiramente desproporcional do regime. Ao
contrário, é bem mais plausível supor que este último, partindo daqueles embates, vai
tornando-os funcionais à sua legitimação, até que se dê o salto na pura fantasmagoria:
fabrica-se o inimigo para que, pelo negativo, se fabrique legitimidade e obediência. No
fim das contas, a fantasmagoria é a “droga” que faz o regime subsistir, ainda que ao
custo de levá-lo à “fadiga de material” e à beira do abismo – sua autoaniquilação. É
evidente que, funcionando assim, nem Stalin, nem o stalinismo, nem qualquer regime
similar poderia um dia, por sua própria iniciativa, almejar uma transformação no sentido
da democracia. O máximo que se pode esperar é aquela oscilação entre a autocracia e
a oligarquia do partido único que caracterizou a história da União Soviética e de tantas
outras experiências passadas e presentes. Eis o ponto: a vontade de democracia, essa
sim, é que acaba sendo o fator estranho à sua reprodução, aquela que ou se impõe,
aqui e agora, na luta desafiadora dos governados, ou sucumbe na espera ilusória da
boa ação dos governantes, tão logo as supostas condições adversas deixem de existir.
Com base na explicação insatisfatória que oferece do passado, pode-se adivinhar as
bases igualmente insatisfatórias do discurso que o neostalinismo losurdiano tem a
oferecer para o presente. Note-se uma de suas possibilidades: a luta contra o
imperialismo ou a versão atual do colonialismo precede a luta democrática. Não há
democracia possível sem a vitória sobre o primeiro, pois este empurra qualquer
empreitada emancipatória para o campo da anormalidade, por sua vez caldo de cultura
do messianismo e do utopismo, que retroativamente só empurra a empreitada para mais
anormalidade. A quê isso leva? A não ser que o discurso previna, em virtude das lições
da história, a sedução do poder político e da construção do Estado – mas então como
seria possível ao menos tentar vencer a dominação colonialista? –, o neostalinismo,
cedendo mais uma vez ao que supõe ser a face cinzenta (mas inescapável) do realismo,
não oferece outra alternativa senão... o velho stalinismo!
Referência
Infelizmente, a tradução brasileira da Editora Revan não está nada amigável. Mas há uma edição em castelhano
(da Editora El Viejo Topo, 2011), bem mais honesta.
2 “(...) a categoria de ‘stalinismo’ não é convincente: parece pressupor um conjunto homogêneo de doutrinas e
comportamentos que não existe” (p. 308 da edição espanhola).
3 Os dois “períodos de desordens” russos, termo encontrado num texto do historiador francês N. Werth, remetem,
o primeiro, ao século XVII, durante a transição para a dinastia Romanov, e o segundo, ao colapso da própria
dinastia Romanov, no final da participação russa na Grande Guerra, até a consolidação do Estado soviético. A
“primeira guerra dos trinta anos” européia são as guerras de religião do século XVII; a segunda abarca o
“contínuo” das duas guerras mundiais. Um historiador jesuíta, atuante no Vaticano, fez essa última analogia
histórica num livro publicado em 1947 (sou grato a João Guilherme Vargas Neto pela indicação bibliográfica).
4 Mas oferece também um contraste. Não é casual que Losurdo tenha de desconstruir a acusação de
antissemitismo no período final do ditador soviético, quando sua ferocidade se volta contra grupos de origem
judaica. Pois a questão racial configuraria um tipo de regime autoritário completamente estranho, ao ver do
autor, ao regime soviético, diferença para a qual a categoria do “totalitarismo” permaneceria cega. Os crimes de
Stalin teriam resultado, assim, de uma “ditadura desenvolvimentista”, e não de um regime racialista. Essa idéia,
por sua vez, está em linha com a tese da União Soviética como paladina dos povos “não-brancos”, colonizados
pelo imperialismo “branco”, europeu e anglo-saxão.
1
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Para Losurdo, a série de crimes em massa do período em que Stalin chefiou o país são tomados como
desdobramentos da guerra civil de 1918-1921: a coletivização forçada é chamada de “segunda guerra civil” e o
Terror de “terceira guerra civil”. Tais como os bombardeios aéreos dos aliados sobre as populações civis da
Alemanha e do Japão, as maiores atrocidades do stalinismo são enquadrados, portanto, como crimes de guerra.
6 Certos historiadores destacam, porém, o papel econômico nada desprezível do grande contingente de
condenados a trabalhos forçados, “recrutados” para fazer o trabalho pesado dos campos de mineração, da
construção de rodovias e ferrovias, o próprio esforço de construção da bomba atômica e de hidrogênio etc. Mas
sua viabilidade econômica é posta em questão por Moshe Levin (O século soviético, cap.11).
5

7

Citado na biografia de S. Montefiore (Stalin: a corte do czar vermelho, p. 690).
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Ruy FAUSTO

esquerda/direita:em busca
dos fundamentos, e
reflexões críticas
(continuação)1
III. Totalitários e antitotalitários. O “quadrado político”
2. Observações sobre III, 1 (ver Fevereiro, número 3).2 – E esquerda
e direita, no plano internacional
O resultado a que chegamos, até aqui, tem dois aspectos. De um lado, tratava-se de
reafirmar a validade da distinção esquerda/direita, que, hoje, às vezes, é posta em
dúvida, – e o primado da igualdade (não da igualdade absoluta), na linha do que escreve
Bobbio, foi o traço principal que encontramos para caracterizar a esquerda. Por outro
lado, tentei mostrar que essa distinção, embora válida e atual, era em si mesma
insuficiente. À dualidade esquerda/direita seria preciso acrescentar a polaridade
totalitários/antitotalitários (ou pró-totalitários/antitotalitários). Essa exigência, pode-se
dizer, é antiga. Ela gesta, como um problema, com o próprio desenvolvimento da idéia
de “esquerda”. Desde, pelo menos, a Revolução Francesa. Problema que vai se tornar
agudo no século XX, pela emergência histórica de formações totalitárias, do tipo das
que eu chamei de “igualitaristas” (não de “igualitárias”). Qualquer que tenha sido o
destino dessas formações, o surgimento delas exige a posição de uma segunda
polaridade, que, sob pena de confusão teórica e de funestos mal-entendidos políticos,
não pode mais permanecer em forma simplesmente implícita, o que significa, não-posta.
Teríamos assim dois eixos, e portanto quatro possibilidades ou opções: esquerda
totalitária, esquerda democrática, direita totalitária, direita democrática. Mas aí põem-se
vários problemas. Vou discutir alguns deles, antes de continuar a apresentação.
Depois de propor as quatro possibilidades, citei uma passagem de Bobbio para mostrar
que, no seu livro (Destra e sinistra, op. cit.), ele chegara também, se não, às mesmas
quatro possibilidades, pelo menos a quatro possibilidades. Na realidade, embora eu
tenha feito alguma ressalva ao resultado a que chega Bobbio e insistido nos limites
gerais do seu estilo teórico, faltou assinalar com clareza o que havia de insuficiente, de
incorreto mesmo, na sua resposta.3É no nível do “socialismo democrático” – como de
resto, observei, mas em forma insuficiente – que o problema aparece. Bobbio tende a
pensar como “democrático”, isto é, como antitotalitário – uso aqui a minha terminologia,
não a de Bobbio, ele fala em socialismo liberal – apenas a social-democracia. Ou, se se
preferir: ele tende a supor que as tendências totalitárias aumentam necessariamente
com o radicalismo da esquerda, ou que o não-totalitários de esquerda são
necessariamente social-democratas. Ora, ainda que seja preciso voltar ao problema da
relação entre legitimação da violência e totalitarismo (vou discuti-lo no final), é preciso
dizer, por ora, pelo menos – como de resto o meu texto assinalava, mesmo se numa
nota – que há esquerdas ao mesmo tempo radicais e libertárias. Eu dava os exemplos
clássicos do jovem Trotski e de Rosa Luxemburgo (se não desenvolvi mais o tema, foi
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também porque o fiz, em alguma medida, em outros lugares, e porque pretendia voltar
a ele no final). A eles se poderia aduzir o caso do anarquismo ou, pelo menos, de uma
parte do movimento anarquista. – Assim, se há uma esquerda antitotalitária e moderada
– digamos, reformista – pode haver também, e há, efetivamente, sem prejuízo de uma
discussão posterior sobre a coerência ou estabilidade dessa posição, uma esquerda ao
mesmo tempo radical e antitotalitária, libertária, se se preferir (em sentido muito amplo).
É essa circunstância que arruína um esquema mencionado no meu texto, mencionado,
mas criticado (em proveito do esquema mais simples dos dois eixos), que pensa o
conjunto das posições políticas como constituindo um espaço curvo.4É preferível –
mesmo que o esquema pareça menos rico ou brilhante – distinguir simplesmente dois
eixos num plano. Mais adiante, haverá lugar para uma terceira dimensão, isso, porém,
através da introdução de um elemento novo.
Um problema logicamente anterior a este é o de saber se existe efetivamente um
totalitarismo de esquerda, ou – o que remete à mesma coisa – se os totalitários
(pensemos nos mais terríveis deles) são mesmo de esquerda. Stálin era de esquerda?
Seguindo o critério proposto, poderíamos dizer, a rigor, que não, e de fato há certa
violência em afirmar que ele teria sido um homem de esquerda, embora isso tenha sido,
durante muitos anos, uma verdade inabalável e de senso comum. De fato, a
desigualdade que reinava na sociedade stalinista era muito grande, segundo alguns dos
que a teorizaram (Castoriadis) mesmo maior do que no ocidente, embora este não
pareça ser o caso para todas as sociedades totalitárias. Porém, apesar de tudo – e por
isso mesmo, chamei essa modalidade, de totalitaritarismo “igualitarista”, não entretanto
de “igualitário” – há razões para situá-la à esquerda (e Stálin com ela) embora não seja
fácil provar essa tese, tão evidente há sessenta anos. É que o totalitaritarismo
igualitarista não é simplesmente uma “paródia” do pensamento e dos movimentos de
esquerda, embora, sem dúvida, também o seja. Ele é, na realidade, e mais ou menos
literalmente, um parasitado pensamento e da prática da esquerda. Mas isso significa
que ele ocupa um espaço na “região” da esquerda, que ele se enraíza, ou se enraizou
nela.5
Porém isto significa que, com a emergência do totalitarismo igualitarista, o “ser de
esquerda” deixou de ser o nec plus ultra de uma política lúcida visando o progresso
social. Ele é apenas condição, condição necessária. Por si só, é ao mesmo tempo muito
(pois, precisamente, é condição necessária) e bem pouca coisa, e não só no sentido
inerente a todas as condições necessárias – o de que elas podem estar presentes sem
que o condicionado se produza – porém mais do que isso: no sentido de que a política
de certos partidos que satisfazem à “condição necessária“ pode ser pior do que a de
outros que não a satisfazem... Como afirmei na parte III, seção 1 (publicada
em Fevereiro, número 3), de um modo geral, uma direita democrática é preferível a uma
esquerda totalitária, por exemplo, um regime stalinista é pior do que qualquer
capitalismo ocidental. Afirmação que pode parecer paradoxal, mas a história é fértil em
tais paradoxos. E por aí se vê como, contrariamente às aparências – é a experiência
que se tira dessa discussão – considerar Stálin “de esquerda” representa uma atitude
ou perspectiva muito mais radical do que considerá-lo um político de direita. Porque é
uma atitude mais crítica. O Stálin, homem (monstro) de esquerda, levanta um problema
grave a discutir. Um Stálin, suposto de direita, encerra a discussão. Se o excluímos da
esquerda, não nos obrigamos a pensar os problemas que essa figura levantaria
enquanto “participante” da história da esquerda. Vamos dormir tranquilos.
Isso posto, podemos voltar à linha central da discussão. Distinguimos dois eixos
independentes, respectivamente, esquerda/direita, e totalitários/antitotalitários. Tentei
explicar o conteúdo dos pólos (muito mais os da primeira dualidade, pois o segundo, em
si mesmo, oferece menos problemas de identificação). Porém, esses quatro pontos
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“cardiais” foram pensados principalmente num plano nacional. Entretanto, se a confusão
entre os dois pares gera muitas dificuldades mesmo quando não saímos do plano da
política de uma nação, ela se potencia quando o contexto é internacional. A falácia da
posição tradicional é a de supor que há apenas um eixo, esquerda e direita; e a de que
se situar à esquerda é condição necessária e suficiente de uma política justa.
Eventualmente, diz-se também que é preciso estar “bem” à esquerda, que tal ou tal
político é preferível, porque está “mais” à esquerda. Vimos que, pelo fato da emergência
de um segundo eixo, tais argumentos – embora contenham um elementos de verdade
– são enganosos. E enganosos porque ocultam o fenômeno totalitário, e as suas
encarnações em partidos ou personalidades políticas. Ora, se esse engano é frequente,
já no plano nacional, ele o é muito mais no plano internacional. No plano nacional, perdese de vista o caráter totalitário de um partido (de uma direção, de um governo) sob a
alegação de que ele é “de esquerda”. No plano internacional, onde, com freqüência,
encontramos figuras (regimes, partidos...) totalitários, ou protototalitários – na realidade,
em muitos casos, a figura que aparece agora é a dos populismos tendendo mais, ou
menos, ao totalitarismo – a ocultação se faz pela idéia de que se trata de partidos ou
líderes que encarnariam e praticariam uma política “anti-imperialista”. Agora a dualidade
matricial esquerda/direita vem recoberta pelo par anti-imperialista/imperialista. Ora, se
a atitude da esquerda radical clássica – refiro-me ao bolchevismo, e ao seu
prolongamento-negação, o stalinismo –, no plano nacional, era a de optar sempre pela
“esquerda”, pouco importando se se tratava de esquerda totalitária ou não (o próprio
conceito de “totalitarismo” era, de resto, obliterado), no contexto internacional, a ordem
era apoiar em termos mais ou menos absolutos o líder ou partido “anti-imperialista”,
pouco importando se a sua política tinha caráter totalitário – mesmo inclinado à direita,
no limite – ou não. Supunha-se uma congruência sem falha, pelo menos no plano
prático, entre “anti-imperialista” e “esquerda”, ou entre “imperialista” e “direita”. Daí a
possibilidade da transposição. Um texto clássico, nesse sentido, é, a meu ver, uma
passagem de uma entrevista de Trotski, de setembro de 1938, que, curiosamente, se
refere ao Brasil. O sindicalista argentino Mateo Fossa quer saber a posição de Trotski
em relação à guerra que se anuncia, e em relação à luta sindical e nacional nos países
latino-americanos. Troski se recusa a reconhecer diferença entre o campo democrático
e o campo fascista, e diz que a “próxima guerra será ainda mais imperialista rapace do
que a de 14-18”. Para explicar a sua posição, ele observa: “Tomo o exemplo mais
simples e mais evidente. Domina hoje no Brasil um regime semifascista que nenhum
revolucionário pode considerar sem ódio. Suponhamos entretanto que, amanhã, a
Inglaterra entre num conflito militar com o Brasil. Eu pergunto: de que lado estará a
classe operária? Responderei, da minha parte, que, nesse caso, estarei do lado do
Brasil “fascista” contra a Inglaterra “democrática”. Por quê? Porque, no conflito que os
oporia, não se trataria de democracia ou de fascismo. Se a Inglaterra ganhasse, ela
instalaria no Rio de Janeiro um outro fascista e encadearia duplamente o Brasil. Se pelo
contrário o Brasil ganhasse, isto poderia dar um impulso considerável à consciência
democrática e nacional desse país e conduzir à derrubada da ditadura de Vargas. A
derrota da Inglaterra aplicaria ao mesmo tempo um golpe no imperialismo britânico e
daria um impulso ao movimento revolucionário do proletariado inglês. Realmente, é
preciso não ter nada na cabeça para reduzir os antagonismos mundiais e os conflitos
militares à luta entre fascismo e democracia. É preciso aprender a distinguir sob todas
as máscaras os exploradores, os escravistas e os ladrões!”6Tudo está dito aí. E nada
mais enganoso do que um texto como este, embora ele contenha certa – mas só “certa”–
verdade (ou por isso mesmo). Digamos que a posição corrente da extrema esquerda
até os nossos dias é uma paráfrase das palavras de Trotski. Mas o que serve e o que
não serve nessas palavras? Poderíamos dizer que no caso específico – embora muito
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improvável e portanto mais ou menos fictício – de uma invasão do Brasil, governado por
Vargas, perpetrada pela Inglaterra, não seria incorreto dizer que o “melhor” lado seria
mesmo o Brasil – apesar de Vargas –, e não a Inglaterra. Isso supondo um caso de
invasão imperialista “pura”, sem nenhum outro tipo de componente, por exemplo, o fato
eventual de que o Brasil tivesse sido invadido pela Alemanha, ou outra circunstância
dessa ordem. (A propósito do cruzamento entre esquerda/direita e totalitários/antitotalitários, se eu disse que, em princípio, um esquerdista totalitário é pior do que um
direitista democrático, disse também que essa regra não é simples, e pode se modificar
conforme a situação). A opção de Trotski, justificável provavelmente nas condições que
indiquei, poderia ser generalizada para outros casos, isto é, para outras lutas de
governos “fascistas”, ou totalitários, contra governos democráticos (ou “democráticos”,
se se preferir)? Ora, para pensar em que medida essa posição poderia ser justificável
nos nossos dias, ou, em geral, em outras situações grosso modo “análogas”, seria
preciso considerar os seguintes elementos: 1) a natureza do poder “fascista” (ou
“totalitário”): não é indiferente saber se se trata de um dirigente populista, digamos do
tipo Cárdenas, ou um ditador sanguinário como Bocassa ou Amin-Dada; 2) O estado
das relações entre os países mais desenvolvidos e os países subdesenvolvidos como
se dizia até há pouco, ou “emergentes”, como se diz agora para uma parte deles. É
também importante conhecer o peso político que tem, em cada caso, o centro sobre a
política dos países periféricos e o grau de eficácia nacional e internacional de cada um
desses governos periféricos, ou de vários deles em concerto.7Ora, se examinarmos a
evolução das relações internacionais do tempo de Trotski aos nossos dias, é evidente
que, por mais que se conserve a eficácia dos instrumentos de hegemonia, é certo que
os países do chamado terceiro mundo, pelo menos no que se refere aos chamados
“emergentes”, têm um campo de manobra consideravelmente aumentado em relação
ao que existia há 70 anos, e isso por várias razões: evolução das relações
centro/periferia através da própria história dessas relações, enfraquecimento do poder
americano, surgimento de novos poderes internacionais (emergentes ameaçadores
como a China), desenvolvimento econômico considerável dos emergentes etc. Por outro
lado, o impacto negativo das ditaduras protototalitárias nos países ditos periféricos é
hoje de uma ordem incomparável. Basta ver os seus efeitos virtuais ou reais no plano
da propaganda fundamentalista ou do terrorismo, ou nos dois planos. Nesse sentido, é
a ideia mesmo que estava na base do argumento de Trotski, a de uma congruência
entre “anti-imperialismo” e “esquerda”, isto é, a de que a vitória de um poder
quasitotalitário significa ou anuncia uma vitória popular, é completamente falsa.8Assim,
para dar nome aos bois, quando Lula legitima a farsa eleitoral sangrenta de
Ahmadinejad, ele não está ajudando em nada o povo iraniano. Esse povo, como outros
– o que Trotski não vê – não quer apenas mais igualdade, quer também democracia. A
mesma coisa quando se sustenta Castro, ou até Kadhafi, ou se lava as mãos diante da
ditadura síria – tudo em nome dos “interesses progressistas”. Quando não se reivindica
abertamente a Realpolitik, a qual, nas mãos dos “subdesenvolvidos” se transmutaria
milagrosamente em política socialista ou pelo menos progressista. O que se faz, em
nome da luta anti-imperialista é, na realidade, ajudar uma ditadura sangrenta a esmagar
o movimento popular, cai-se no que há de mais reacionário em matéria de política
internacional. Aliás, voltando ao texto de Trotski. Eu disse que, no caso preciso, a
posição proposta, dentro de certas condições, poderia se justificar. Mas ela é enunciada
no interior de uma argumentação destinada a provar que na guerra de 39 (que se
anunciava) não haveria campo melhor... Isto é, seria indiferente que Hitler ganhasse, ou
que ganhassem a Inglaterra, a França e os Estados Unidos... Todo o irrealismo suicida
de Trotski está presente naquela entrevista. Trotski manteve, aliás, essa posição,
mesmo depois do início da guerra, por ocasião do desembarque na Noruega que ocorre
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meses ante do seu assassinato por um agente de Stálin. Assim, o quadrado político tem
de ser o quadro de referência não só no plano nacional, mas também no plano
internacional. Bem entendido, neste último há uma dimensão a ser considerada: a da
luta colonial. Ela não coincide sem mais com o eixo esquerda/direita. Há aí um novo
elemento, mas que, a meu ver, não constitui, propriamente, um pólo autônomo, que
devesse constituir um novo par de opostos, como fizemos para o totalitarismo. A luta
colonial é um novo fator a ser considerado para julgar e tomar posição diante de uma
situação histórica, fator que não elimina as duas polaridades consideradas até aqui, mas
que as modifica, em maior ou menor medida, conforme a situação.
A luta anticolonial tem a ver, em primeiro lugar, com a liberdade. É luta pela
autodeterminação de uma nação (se é válido continuar falando assim). O princípio de
autonomia individual, que está na base da luta antitotalitária e democrática, prolonga-se
em princípio da autonomia de cada nação, autodeterminação das nações, a qual, na
prática, poderia se refletir em autonomia individual no plano nacional; poder-se-ia dizer,
também, paralelamente – mas a transposição tem alguma coisa de artificial – que aquela
luta também tem a ver com a igualdade – é luta pela igualdade entre as nações – a qual,
do mesmo modo, poderia se prolongar em igualdade interna. Assim: 1) a luta
anticolonial insere-se, de certo modo, como prolongamento das duas dualidades
fundamentais; 2) ela se situa, em princípio, por definição, no terreno externo, mas tem,
de direito, uma dupla face. De fato, o lado externo é inseparável, de direito, da situação
interna. Aparentemente, o erro da perspectiva clássica da (extrema) esquerda – lá onde
ela erra pela complacência para com ditaduras “anti-imperialistas” – poderia ser
esquematizado da seguinte maneira: no que se refere à liberdade, ela privilegia de forma
abusiva o lado externo, tomando-o como mais ou menos independente do interno (ou,
se se quiser, ela perde de vista a liberdade interna como, de resto, costuma fazer). No
que se refere à igualdade, ela se situa de um modo um pouco diferente: eu diria que,
explícita ou implicitamente, ela supõe, sem muito esforço, que a luta anticolonial serve
à igualdade interna, mesmo se a médio ou a longo prazo. Há assim, ao mesmo tempo
um eclipse da liberdade interna e algo como uma promessa implícita, às vezes a médio
ou a longo prazo – promessa ilegítima ou pelo menos excessiva na

maioria dos casos – de uma igualdade interna.
[Segunda Unidade]
IV. Igualdade, liberdade, violência... (β)9
1. Esquerda pró-violência, e esquerda contra a violência, em torno do século XIX –
Socialismo e comunismo em torno do século XIX.
a) introdução – Trata-se agora de analisar o ramo “não-revolucionário”, ou mais
precisamente “não-violento”10, mas, como a análise do outro ramo foi parcial, eu retomo
as duas vertentes. – Ao acompanhar a história da vertente “não-violenta” (na realidade,
como no caso anterior, só de umas quantas figuras ou movimentos), meu interesse será
também o de estudar a “deriva” possível do movimento (ou, mais precisamente, como
na outra vertente, de uma parte dele). Mas aqui essa deriva não é a rigor uma “hibris”.
De um certo modo, é mesmo o contrário dela; e em virtude precisamente desse seu
caráter, ela não vai constituir uma nova polaridade. De fato, se no primeiro caso
construímos ou reconstituímos pouco a pouco uma história (ou pré-história) do
“totalitarismo”, que vai se cristalizando como um dos pólos de uma nova dualidade, aqui,
sendo a deriva antes a adesão ao sistema, não aparece, a rigor, um novo “ismo”. Sem
dúvida, existem os conceitos de “reformismo” ou de “revisionismo”, de que se fez grande
uso, bom ou mau, em determinados momentos. Vou me ocupar deles (ou do que eles
conotam) mais adiante, mas quaisquer que sejam os “estragos” que eles tenham
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produzido no corpo do movimento socialista, pelo próprio fato de ser, no fundo, uma
forma de “adesismo” ao regime, aquela deriva não tem uma realidade propriamente
substantiva (pelo menos no sentido em que o totalitarismo a tem). O que não prejulga
nada, ou só muito pouco, sobre a gravidade do fenômeno.
Como expliquei na parte II, seção 1 (publicada no número anterior de Fevereiro), a
distinção, relativa aos meios, entre partidários e adversários da violência, não se
confunde com a distinção, relativa aos fins, que também está no século, e que separa
(principalmente) comunistas e socialistas. Há uma certa congruência entre “nãoviolentos” e “socialistas”, e entre “violentos” e “comunistas”. Mas ela não é absoluta. Às
vezes, as determinações se cruzam. Mas eu privilegiei aqui o problema dos meios. E
permiti-me até mesmo chamar, em geral, de “socialistas” os adversários da violência.
Talvez haja uma certa arbitrariedade da minha parte nesse procedimento, mas pareceume que ele se justifica, já que as afinidades internas entre cada um dos dois grupos que
se opõem quanto aos meios é muito grande, senão decisiva, e, de certo modo, absorve
a outra diferença.
Isso posto, vamos à história. Encontramo-nos diante de séries de figuras muito
diferentes umas das outras, principalmente no que se refere aos “adversários da
violência”.11Tentarei percorrer alguns temas, citando autores das duas vertentes, não
incluindo Marx e Engels, fora breves alusões. (Ocupei-me um pouco de Marx e Engels
na parte II, mas volto a eles, depois da caminhada pelo século XIX, como um caso
especial, que merece um tratamento particular). É claro que o que farei estará muito
longe de ser um verdadeiro balanço teórico do “socialismo” e do “comunismo”, em torno
do século XIX. Interessa, essencialmente, pôr em relevo, principalmente entre os
“socialistas”, um certo número de conceitos e de teses, que se revelam especialmente
importantes para pensar as dificuldades do que seria a teoria hegemônica da esquerda
a partir da última década do XIX, o marxismo. Mas interessa mostrar também, sobretudo
entre os “comunistas”, certos temas ou conceitos que, se não são propriamente prétotalitários, trazem uma carga “holística” que leva água para projetos autoritários.
Selecionei e agrupei alguns temas: a) Ideologia e meios de intervenção; b) Liberalismo
econômico, economia política, propriedade. comunismo; c) Estado, ditadura,
democracia; d) Moral, fundamentação ética.
a) Ideologia e meios de intervenção
Pode-se dizer que o ponto de partida – tanto para “socialistas” como para “comunistas”
– é a idéia de que se constata uma insuficiência entre o que prometiam os ideais da
Revolução Francesa e o seu resultado. A liberdade e a igualdade alcançada se revelam
ilusórias. “Qual é (...) o princípio que preside a esses trabalhos diversos [agricultura,
indústria, comércio, RF]? É a igualdade, sob o nome da livre concorrência. A mais atroz
desigualdade (...) reina, de fato, nesse ponto. (...) Proclamando a concorrência, a
sociedade não fez mais, até aqui, de que uma grande ironia”.12“Os privilegiados do
século enumeram com complacência os progressos da liberdade, da filantropia (...)
ironia cruel (...)”.13Desse descompasso, nasce a expressão que se encontra por toda
parte, nos textos da esquerda do século – “a verdadeira igualdade”, “a verdadeira
liberdade”... (até “a verdadeira propriedade”), ou “a igualdade real”, “a liberdade real”
etc.14A efetivação da liberdade e da igualdade se fará, para alguns, pela violência, para
outros por meios pacíficos: educação, luzes simplesmente, ou luta política não-violenta.
– Blanqui: “Não existe, entre as duas metades desiguais da sociedade, outra relação
que não a da luta, outra necessidade senão a de se fazer o maior mal possível”.15O que
contestarão os pacifistas. Desde antes da virada do século, William Godwin escreveria
em Political Justice...: “Talvez, nenhuma revolução importante tenha sido nãosangrenta. (...) À observação (...) [sobre] o derramamento de sangue, se pode
acrescentar que as revoluções são necessariamente brutais (crude, grosseiras) e
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prematuras. (...) As revoluções, em vez de serem realmente benéficas para a espécie
humana, não satisfazem a outro propósito que não o de frustrar (mar) o progresso
salutar e ininterrupto, que se poderia esperar obter através da verdade política e do
amelhoramento (improvement) social. Elas suspendem o avanço salutar (wholesome)
da ciência, e desconcertam (confound) o processo da natureza e da razão”.16Owen
escreve, no mesmo sentido, vinte anos depois: “Uma reforma de qualquer uma das
nossas grandes instituições nacionais, sem preparar e pôr em prática meios de bom
treinamento, instrução e emprego vantajoso da grande massa do povo, criaria
inevitavelmente [uma] revolução imediata, e daria estímulo novo e extenso a todo tipo
(every) de má paixão: seguir-se-ia violência; e, em pouco tempo, este império e toda a
Europa e as Américas estariam mergulhados num panorama geral de anarquia e
confusão terrível, da qual a passada Revolução Francesa nos dá apenas uma pálida
antecipação”.17Proudhon, como se sabe, vai no mesmo sentido: “A teoria que lhes
proponho tem como finalidade mostrar, se se dispuserem a isto (si vous le voulez bien),
como nenhuma revolução ocorrerá mais”.18E na famosa carta a Marx: “Talvez você
ainda guarde a opinião de que nenhuma reforma é atualmente possível sem um ‘coup
de main’, sem aquilo que se chamava outrora de revolução, e que não é mais do que
um tremor (secousse). Essa opinião, que eu concebo (...) já que durante muito tempo
acreditei nela, (...) meus últimos estudos fizeram-me abandoná-la completamente. (...)
Não devemos pôr a ação “revolucionária” como meio de reforma social, porque esse
pretenso meio será simplesmente um apelo à força, ao arbitrário, em resumo, uma
contradição. (...) Eu creio saber o meio de resolver, a curto prazo, o problema: eu prefiro
cozinhar (faire brûler) a Propriedade em fogo baixo, e não lhe dar uma nova força,
fazendo um São Bartolomeu de proprietários”.19Os dois lados representam posições
opostas, e, entretanto, é curioso constatar o elogio de Owen que faz o comunista
Buonarotti, no seu famoso livro sobre a conjuração de Babeuf: “O que os democratas
do ano IV não puderam executar na França, um homem generoso, recentemente, tentou
pôr em prática por outros meios, nas ilhas britânicas e na América. O escocês Robert
Owen”, que quer organizar “estabelecimentos (...) onde vários milhares de homens
vivam pacificamente sob o doce regime da perfeita igualdade. (...) Babeuf tentou reunir
um povo numeroso numa única e grande comunidade; Owen, colocado em outras
circunstâncias, gostaria de multiplicar num país as pequenas comunidades, que, unidas
(...), se tornariam tantos indivíduos de uma grande família. Babeuf queria que (...) se
apropriassem da autoridade suprema (...); Owen espera ter êxito através da predicação
e do exemplo. Que ele possa mostrar ao mundo que a sabedoria pode operar um tão
grande bem sem o recurso da autoridade!”.20Inversamente, veremos que, de um modo
surpreendente, o grande leitmotiv dos não-violentos, a educação, tem um peso
considerável também entre os comunistas. – Se há acordo, em geral, sobre o
descompasso entre as duas liberdades (ou igualdades) – no limite, mas só no limite, a
primeira aparece como simplesmente falsa –, e desacordo quanto aos meios de eliminar
esse descompasso, diferenças aparecem também quando se trata de precisar qual o
peso respectivo das palavras que compõem a grande divisa herdada da Revolução,
“liberdade, igualdade, fraternidade”. Alguma delas tem privilégio? Os comunistas são
certamente os campeões da igualdade. “A igualdade será a primeira lei, escreve
Blanqui. A fraternidade e a liberdade torna-se-ão suas companheiras naturais, sempre
por necessidade (...)”.21No livro de Buonarotti, publicado meio século antes, a
“igualdade” é, sem dúvida, a noção dominante (o tema é, de resto, a Conspiração dos
Iguais), mas a “liberdade” não está ausente. No comunismo filosófico de Hess tem-se
também liberdade e igualdade. A presença da “liberdade” em autores como Hess deve
ser entendida se se precisar qual é a idéia de liberdade do autor. Nos partidários da
revolução violenta, ela, mutatis mutandis, tem em geral alguma afinidade com a
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“liberdade dos antigos”, na célebre distinção de Constant. Por outro lado, Hess, numa
linha oposta à de Leroux, tende a unificar igualdade e liberdade. – A discussão sobre o
primado de um ou outro conceito, dá-se também no interior do campo socialista. Assim,
o primado da liberdade em Proudhon é um dos pontos da célebre polêmica entre Leroux
e Proudhon. “(...) dos três termos (...) você só vê um, o termo liberdade, o que faz tratar
com desdém (...) aqueles que (...) desde há muito tempo, mostraram ter o mesmo
cuidado (attachement) (...) em relação aos três termos”.22Leroux insiste na necessidade
de guardar os três, mas coloca a fraternidade no centro, como princípio unificador:
“Ponho a fraternidade no centro da fórmula, porque ela serve de laço entre
a liberdade de cada um e a liberdade de todos ou igualdade”.23
b) Liberalismo econômico, economia política, propriedade, comunismo
Até aqui, tratei grosso modo da herança dos direitos do homem, que pode ser
considerada como uma das expressões do liberalismo político. Passemos ao liberalismo
econômico e à economia política. O pensamento comunista é nitidamente adversário da
economia política. O comunista Buonarotti faz dos economistas os grandes inimigos, e
os opõe a Rousseau, que é reconhecido como o ancestral ilustre. “(...) Numerosos
escritores fizeram com que a prosperidade da nação consistisse na multiplicidade das
suas necessidades, (...) numa imensa indústria, num comércio ilimitado, na rápida
circulação dos metais em forma de moeda (monnoyés) e, em última análise, na inquieta
e insaciável cupidez dos cidadãos“.24As instituições econômicas são mal recebidas
pelos comunistas, para não dizer mais. O melhor exemplo é talvez o do dinheiro.25 A
atitude dos socialistas26para com a economia política não era, em princípio, muito
diferente. Proudhon escreve no Système des Contradictions Économiques...: “(...) não
considero como ciência o conjunto incoerente de teorias ao qual, a partir de mais ou
menos cem anos, se deu o nome de economia política, e, que, a despeito da etimologia
do nome, não é ainda senão o código ou a rotina imemorial da propriedade”.27“O
socialismo conclui declarando a economia política uma hipótese falsa, uma sofística
inventada em benefício à exploração do maior número pelo menor (...)”.28
Leroux não escreve de modo mais favorável a respeito da economia política: “Durante
a Restauração, alçou-se uma espécie de ciência vazia e sutil, que tinha ousado tomar
o nome da mais bela das ciências, e que, sem coração, sem olhos nem orelhas,
pretendeu ser, entretanto, a reitora (rectrice) da sociedade: ela se chamava economia
política. (...) Seu princípio universal, seu único axioma era a liberdade e a concorrência.
Cada um por si, e, em definitivo, tudo para os ricos, nada para os pobres, eis o resumo
dela; liberal em aparência, assassina (meurtrière), na realidade. (...) Essa pretensa
ciência era a própria negação de toda ciência social (...)”.29Proudhon e Leroux criticam
a economia política “realmente existente” mas não o projeto mesmo de uma economia
política (ou “economia social”), ciência que, para Proudhon seria a “ciência superior e
final, da qual as outras não são mais do que instrumentos e meios”.30Mas é talvez na
Grã-Bretanha (ou, de modo mais geral, no mundo anglo-saxão) que se encontra o mais
interessante corpus pré-marxista de crítica da economia política, a saber, nos autores,
como Hodgskin, Ravenstone, Bray, e um anônimo, autor de The Source and Remedy of
the national Difficulties.31
A questão da propriedade é conexa à crítica da economia política. Com Owen – a
posição de Godwin é muito crítica, mas, mesmo no horizonte, ele não se inscreve, de
forma absoluta, contra a propriedade privada32– tem-se uma crítica radical, embora “no
horizonte” da propriedade privada. Owen: “Sob o Sistema Racional da sociedade –
depois que as crianças tiverem sido treinadas de modo a adquirir novos hábitos e
sentimentos, derivados de um conhecimento das leis da natureza humana – não haverá
propriedade privada inútil (there shall be no useless private property)”.33
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Proudhon tem fama de crítico radical da propriedade, por causa do seu Qu’est-ce que
la propriété ? (1840), mas, se considerarmos o conjunto da sua obra – ele afirma, de
resto, não ter mudado de opinião –, Proudhon aparece, pelo contrário, como um
defensor da propriedade. É interessante analisar, a esse respeito, entre outros textos,
o Système des Contradictions Économiques... e o seu livro póstumo Théorie de la
Propriété. “Desse ponto de vista, a propriedade se distingue por uma tendência à justiça,
que se está longe de encontrar na comunidade.”34Mas é na Théorie de la Propriété que
se tem uma ampla reabilitação da propriedade, sem rejeitar, entretanto, o texto de 1840.
“A propriedade é a liberdade!”35“A propriedade é o roubo; a propriedade é a liberdade:
essas duas proposições são igualmente demonstradas e subsistem uma ao lado da
outra no Système des Contradictions...”36“(...) a propriedade é a maior força
revolucionária que existe e que se pode opor ao poder.”37“(....) nesse feixe de abusos,
se deslinda uma funcionalidade enérgica, que desperta imediatamente no espírito a
idéia de um destino altamente civilizador, favorável tanto ao direito quanto à liberdade.”38
A defesa da propriedade no Système des Contradictions Économiques...será objeto
da crítica do filósofo comunista Moses Hess. Se num primeiro momento (1843) ele
ataca o famoso livro de Stein39por ter separado comunistas de socialistas40, na sua
resenha (1847, publicada só em 1931)41do livro de Proudhon, ele é implacável com as
“‘semimedidas’ (Halbheit) socialistas”:42“Proudhon quer unificar, por um método
puramente ‘especulativo’, dois opostos que se excluem reciprocamente, a propriedade
privada e o comunismo. Ele pega um pedaço de comunismo, a associação, e um pedaço
da propriedade privada, a aquisição privada, e crê salvar, através da ‘unificação’ deles,
por um lado a igualdade, e por outro a liberdade pessoal (...). Ele não vê que está
sentado entre duas cadeiras, e que com o seu método especulativo ele não obteve nem
a propriedade privada, nem o comunismo, nem a igualdade, nem a liberdade (...) mas
só a imaginação de todas essas belas coisas.”43O texto mais famoso de Hess é “Über
das Geldwesen” (“Sobre o dinheiro”), (1843/44, publicado em 1845).44Nele se encontra,
entre outras coisas, boas ou más, a célebre distinção entre “pré-história” e “história” –
no sentido de pré-comunismo e comunismo – que Marx retomaria. É interessante notar
o lado fortemente anti-individualista do texto. “Elevar o indivíduo a fim, e rebaixar a
espécie a Meio, esta é a inversão que caracteriza a pré-história. A relação autêntica é
aquela em que o “homem oferece conscientemente sua vida individual à espécie,
quando ocorre uma colisão entre os dois.”45O comunista Moses Hess tinha motivos para
atacar Proudhon. O Système des Contradictions Économiques... não é menos crítico
em relação ao comunismo do que em relação à propriedade privada. De fato, é bem
visível no livro a crítica em duas frentes. A “comunidade”, isto é, o comunismo – na figura
de Villegardelle, e em parte de Cabet – é criticado principalmente no famoso capítulo
XII (nona época), do segundo volume do Système des Contradictions
Économiques.... Proudhon vai insistir inicialmente sobre a incompatibilidade entre a
comunidade (o comunismo) e o indivíduo tal como a história o constituiu: “(...) como
efeito de um instinto irresistível ou por força de um preconceito fascinador, que remonta
aos tempos mais remotos da história, todo operário aspira empreender, todo
companheiro quer se tornar mestre, todo trabalhador agrícola quer se estabelecer
(mener train), todo plebeu quer se tornar nobre (...)”.46A esse argumento geral, ele
acrescenta uma análise crítica das dificuldades de funcionamento e das incoerências
da comunidade, tal como ele a encontra em Villegardelle, a quem o texto é dirigido, e
em Cabet. (Assim, Proudhon levanta microquestões do tipo: todas refeições serão em
comum? Cabet admite exceções, mas por que algumas exceções e não muitas?)47O
comunismo é, para Proudhon, a outra face da economia política: “A primeira coisa que
me pôs em guarda contra a utopia comunista (...) é que a comunidade é uma das
categorias da economia política, dessa pretensa ciência que o socialismo tem como
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missão combater. Como a propriedade é o monopólio elevado à segunda potência,
assim a comunidade não é outra coisa senão a exaltação do Estado, a glorificação da
polícia (...). O comunismo reproduz pois, mas num plano inverso, todas as contradições
da economia política. Seu segredo consiste em substituir cada uma das funções sociais
(...) pelo homem coletivo. E como (...) nunca concilia nem resolve nada, ela chega
fatalmente, tanto quanto as precedentes, à iniquidade e à miséria”.48Estamos assim,
diante de dois abismos: “A humanidade, como um homem ébrio, hesita e cambaleia
entre dois abismos, de um lado a propriedade49e de outro a comunidade: a questão é
de saber como ele passará esse desfiladeiro, em que se perdem a cabeça, tomada de
vertigem, e os pés.”50A solução proposta é a da “terceira forma social”: “A comunidade
busca a igualdade e a lei: a propriedade, nascida da autonomia da razão e do
sentimento do mérito pessoal, quer sobre todas as coisas a independência e
a proporcionalidade. Mas a comunidade, tomando a uniformidade pela lei, e o
nivelamento pela igualdade, torna-se tirânica e injusta: a propriedade, pelo seu
despotismo e suas intromissões, logo se mostra opressiva e insociável”. A “terceira
forma de sociedade, síntese da comunidade e da propriedade, nós a
chamamos liberdade.”51A posição de Leroux não é diferente desta. O texto decisivo, a
esse respeito, é, a meu ver, “De l'Individualisme et du socialisme” (1833), onde se deve
entender “socialismo”, como o autor explica em edições posteriores, por “socialismo
absoluto”. “Atualmente, somos (...) presa desses dois sistemas exclusivos, do
individualismo e do socialismo, repelidos (repoussés) que somos da liberdade, por
aquele que pretende fazê-la reinar, e da associação, por aquele que a
prega.”52“Estamos assim entre Caríbide e Sila, entre a hipótese de um governo
concentrando nele todas as luzes e toda a moralidade humana, e a de um governo
destituído pelo seu próprio mandato, e de toda luz e de toda moralidade; entre um papa
infalível de um lado, e um vil gendarme do outro. Uns chamam de liberdade o seu
individualismo, eles o chamaram de bom grado uma fraternidade: os outros chamam de
família o seu despotismo. Preservemo-nos de uma fraternidade tão pouco caridosa, e
evitemos uma família tão invasiva (...).”53E Leroux utilisará também a imagem do
desfiladeiro (mesmo se num contexto um pouco mais particularizado, o da legitimidade
da intervenção do Estado): “Dois abismos bordam a rota que o Estado deve seguir: ele
deve caminhar entre esses dois abismos (...)”.54
c) Estado, ditadura, democracia
No pensamento radical do século XIX, encontramos um número importante de autores
que fazem a crítica do Estado, e, mais do que isto, que propõem, a médio ou a longo
prazo o fim do Estado. Digamos que há a idéia da morte do Estado no horizonte; mas
há também a do fim do Estado a um prazo mais curto; e, nos dois casos, tem-se tanto
o modelo pró-violência como o modelo antiviolência. Na hipótese da revolução violenta
aparece a questão do poder revolucionário, e a do (eventual) emprego da violência não
só antes, mas também depois da revolução. Assim, nessa hipótese, a questão do
destino do Estado inclui a da (eventual) ditadura revolucionária, questão que ela mesma
pressupõe a do destino do Estado após a revolução. A consideração do Estado, nos
põe diante de um conceito quase não mencionado até aqui, o de anarquismo.
Godwin
representa
a
figura,
original
sem
dúvida,
do aufklärer anarquista. Aufklärer anarquista em estado puro. Godwin, já vimos, é
alérgico a todo tipo de violência (até à das leis!), e acredita no peso em última instância
sempre determinante da razão e da verdade. Mas o progresso das luzes não ficará no
meio do caminho. Se ele não propõe o fim da propriedade privada, ele supõe e deseja
a abolição final do Estado: “Todos os governos correspondem, em certa medida, àquilo
que os gregos chamavam de tirania. A diferença é que, nos países despóticos, o
pensamento (mind) é oprimido (depressed) por uma usurpação uniforme; enquanto que,
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nas repúblicas, ele preserva uma grande porção da atividade dele, e a usurpação se
conforma mais facilmente com as flutuações da opinião”.55
“Este é um dos estágios mais memoráveis do progresso humano. Com que prazer
(delight), cada bem informado amigo da humanidade espera o período auspicioso da
dissolução do governo político, daquela máquina brutal (brute engine), que tem sido a
única causa perene dos vícios da espécie humana, e que, como apareceu
abundantemente no curso do presente trabalho, tem inconvenientes (mischiefs) de
vários tipos incorporados na sua substância, e que não são removíveis a não ser através
do seu total aniquilamento.”56Assim, Godwin é radical em relação ao Estado, como
Owen o é para com a propriedade privada. De Godwin a Proudhon vai mais ou menos
meio século.57Já no Système des Contradictions Économiques..., encontram-se os
elementos da sua crítica do Estado.58Mas ela está presente, principalmente,
em Confessions d'un révolutionnaire (1849)59e em Idée générale de la révolution au
XIXe siècle60: “É necessário, pois, para entrar na verdade orgânica, política, econômica
ou social, pois aqui tudo é uno (...) dar como base ao poder eclesiástico como a todos
os outros poderes do Estado, o sufrágio dos cidadãos. Por esse sistema, o que hoje
é Governo não é mais do que administração (...) apenas pelo fato de sua iniciativa
eleitoral, o país se governa a si mesmo (...) ele não é mais governado”61. “Não mais
autoridade! Isto é, dívidas pagas, servidões abolidas, hipotecas liquidadas (....)
despesas da Justiça e do Estado suprimidas (...), não mais antagonismos, não mais
guerra, não mais centralização, não mais Governos (...) Não é a sociedade que saiu da
sua esfera, caminhando em posição inversa, de cabeça para baixo (sans dessus
dessous)?”62“Não há nada, absolutamente nada no Estado, do alto da hierarquia até em
baixo, que não seja abuso a reformar, parasitismo a suprimir, instrumento de tirania a
destruir.”63(Na medida em que esse apelo à destruição do Estado é, ao mesmo tempo,
uma recusa do recurso ao Estado como instrumento de reforma social, o discurso de
Proudhon poderia ser contraposto ao estilo de Lassalle, que faz da intervenção do
Estado um meio essencial de reforma). Leroux, com quem Proudhon polemiza, escreve,
pelo contrário: “Quem quer que fale de ciência social fala de associação, e quem quer
que fale de associação, fala de governo; mas quem quer que fale de governo ou de
autoridade, seja no Estado, seja na Comuna, seja na oficina não é um intrigante e um
déspota; pois não se trata de uma autoridade monárquica, saiba bem, mas da
autoridade republicana; e é isto que você não compreende, você, que não compreende
a associação”.64Até aqui, a propósito do Estado, só tratei de socialistas (entre os quais,
inclui Godwin, pelas razões indicadas), alguns favoráveis ao Estado, outros, adversários
dele. O comunista Blanqui, como é a regra entre os comunistas, é um inimigo do Estado,
e quer liquidá-lo no final do processo. “O homem da comunidade é aquele que nem
engana nem comanda (mène).”65“[Na comunidade, o] crime [terá] desaparecido com o
capital e a religião, seu pai e sua mãe.”66“Eis quarenta a cinquenta milhões de homens
(...) armados dos pés à cabeça contra a violência e a astúcia (...). Nada daquela coisa
execrável e execrada que se chama governo poderia mostrar o nariz no meio deles;
nem uma sombra de autoridade, nem um átomo de coação, nem um sopro de
influência!”67Mas a comunidade, para Blanqui, virá só no final de um longo processo,
que começa com um oposto da ausência de governo, a ditadura revolucionária:
“Governo, Ditadura parisiense (...) Um ano de ditadura parisiense em 48 teria poupado
à França e à história o quarto de século que termina. Se dessa vez forem necessários
dez anos, que não se hesite”.68Em sua forma geral (não na natureza particular da
ditadura etc) esse projeto, como se sabe, foi também o de outros radicais. Original é a
maneira como Blanqui concebe o trabalho da ditadura revolucionária. Não se deve
atacar imediatamente a propriedade: “Importa à preservação (salut) da revolução, que
ela saiba unir a prudência à energia. O ataque ao princípio de propriedade seria tão inútil
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quanto perigoso”.69A ditadura revolucionária blanquista é uma ditadura aufklärer: “Longe
de se impor por decreto, o comunismo deve esperar seu advento das resoluções livres
do país, e essas resoluções só podem vir da difusão geral das luzes”.70“Entre essas
duas coisas instrução e comunismo, o laço é tão estreito que uma não poderia dar, sem
a outra, nem um passo adiante, nem um passo atrás. Elas marcharam constantemente
juntas (de conserve) e ao mesmo tempo (de front), e não se distanciarão jamais de uma
linha até o final da sua viagem comum.”71“Trata-se de impor o comunismo a priori? De
modo algum. Limitamo-nos a prever que ele será o resultado infalível da instrução
universalizada. Quem poderia condenar o desenvolvimento rápido das luzes?”72“Que a
civilização tenha como coroamento inevitável a comunidade, seria difícil negar essa
evidência (...) Tudo está em plena marcha na direção desse desfecho. Ele não remete
senão à instrução pública, e em consequência à nossa vontade.”73Tem-se assim,
ditadura, portanto conservação do Estado, mais instrução.74Se, do lado comunista,
aparece a idéia de ditadura, entre os que chamei de socialistas, tem-se a idéia de
democracia. Godwin, adversário do Estado, é, entretanto, um defensor da república e
da democracia, como a melhor das formas – enquanto houver Estado. “A democracia é
o sistema de governo, para o qual, cada membro da sociedade é considerado como um
homem e nada mais. (...) [Ela] é o mero reconhecimento do mais simples de todos os
princípios morais, todo homem é considerado igual. Os talentos e a riqueza, onde quer
que existam não deixarão de obter certo grau de influência, sem requerer instituição
positiva que fecunde a sua operação. (...) Com todos esses erros a imputar, Atenas
exibiu um espetáculo mais ilustre e invejável do que todas as monarquias e aristocracias
que existiram. (....) A democracia restaura ao homem a consciência do seu valor, ensinao, ao remover a autoridade e a opressão, a ouvir somente as sugestões da razão, dálhe confiança para tratar todos os outros homens com franqueza e simplicidade, e o
induz a olhá-los não mais como inimigos contra os quais nos pomos em guarda, mas
como irmãos a quem ocorre assistir. Quando olha para opressão e a injustiça que
prevalecem nos países em torno, o cidadão de um estado democrático não pode deixar
de nutrir uma inexprimível estima pelas vantagens de que ele goza, e a mais inalterável
determinação de preservá-las”.75Em Leroux também se tem uma crítica da democracia
e do governo representativo, mas, como em Godwin (por caminhos diferentes), uma
crítica que reconhece a sua superioridade: “Nós consideramos a democracia como uma
religião que se forma, acreditamos numa lei moral progressiva na humanidade;
acreditamos que um grande desenvolvimento da lei moral se prepara. (...) A Democracia
deve um dia substituir por uma religião verdadeira, a religião do passado (...)”76“O
governo representativo, na nossa fé profunda, não é apenas um instrumento de
transição, como o pretenderam [alguns]. (...) Para nós, o governo representativo é, pelo
contrário, o instrumento permanente e necessário do progresso, e a forma perfectível
mas indestrutível da sociedade do futuro.”77Mas Leroux sabe que por trás da
representação democrática há luta entre “dois interesses contrários”78, “os proletários e
os burgueses”79e quer o “progresso da Democracia”.80Nesse sentido, propõe “uma
representação especial para os proletários”81, uma espécie de câmara dos lordes às
avessas, algo como um “soviet” (!) democrático, que coexistiria com uma outra câmara
onde predominaria a burguesia.82
d) Moral, fundamentação ética
Uma linguagem moralizante é a regra entre os socialistas. Mas não está ausente da
literatura comunista. A palavra dominante é provavelmente “justiça”, a qual compete
com o vocabulário ideológico-político, em particular com a noção de igualdade.
Se Godwin sofre alguma influência de Helvetius, ele parece depender também e talvez
muito mais – como sustenta o editor da Political Justice... – de um modelo ético
racionalista83em que a noção de justiça tem um papel fundamental. No capítulo II, “Da
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justiça”, do livro II, “Princípios da sociedade”, ele escreve: “(...) o assunto da presente
investigação é, falando estritamente, uma divisão (departement) da ciência da moral
(science of morals). A moralidade (morality) é a força da qual se deve tirar os seus
axiomas fundamentais, e eles se tornarão de algum modo mais claros no presente
contexto (instance), se assumirmos o termo justiça como a denominação geral de todo
dever moral”.84 Se não um apelo explícito a um fundamento ético, o recurso a uma
linguagem permeada por um vocabulário moralizante, está presente também nos textos
dos autores comunistas. O termo Gerechtigkeit (justiça, equidade) é do vocabulário de
Hess: “Mas lá onde a liberdade é negada, também não pode haver (bestehen) igualdade
alguma, justiça alguma (keine Gleicheit, keine Gerechtigkeit)”.85Se em Buonarotti, o
termo dominante parece ser a virtude, na sua acepção jacobina, a “justiça” e também a
“moral” estão presentes em Blanqui: “(...) a moral, flor da árvore do pensamento, não é
mais do que a expressão mais ou menos poderosa do instinto humanitário que proíbe
aos homens que eles se matem entre si, e os conclama a se ajudarem mutuamente. (...)
Uma trilogia simples e clara, que exprime a dedicação (dévouement), o dever, o direito,
se tornará a aplicação da moral ao governo da humanidade. Faz aos outros o que você
gostaria que lhe fizessem... é o ideal. Não faz a ninguém o que você não gostaria que
lhe fizessem... é a justiça. Far-se-á a você como você faz aos outros... é a lei. A lei não
é senão uma reivindicação da justiça. (...) Vê-se, a moral é a reciprocidade. (...) Tudo o
que entrava, tudo o que perverte esses dois elementos essenciais da humanidade [a
consciência e o pensamento, RF] deve ser julgado (est justiciable) pela moral.”86Mas a
justiça é também, e muito mais ainda, uma palavra-chave dos socialistas. Veja-se os
dois “frères ennemis”, Leroux e Proudhon. “A terra, repito, está prometida à justiça e à
igualdade (...)”,87escreve Leroux em 1833. “Amo a justiça e só encontro o
acaso.”88“Assim, isolado no meio da Humanidade do século XIX, o homem é mais pobre
em ciência, em certeza, em moral, do que jamais o foi nas idades menos avançadas da
humanidade.”89Mas, para ele, a igualdade passa antes da justiça: “Esta igualdade [a
igualdade reconhecida pelos homens RF] vem antes (est avant) da justiça, é ela que a
causa e a constitui.”90Não é o caso em Proudhon.91“Que é com efeito essa Justiça,
senão a essência soberana que a Humanidade adorou em todos os tempos sob o nome
de Deus; que a filosofia, por sua vez, não cessou de procurar sob nomes diversos
(...).”92Mas o que é a justiça? “(...) razão [é] a faculdade [do homem] de sentir sua
dignidade na pessoa do seu semelhante, como na da sua própria pessoa, e de se
afirmar ao mesmo tempo como indivíduo e como espécie. (...) A Justiça é o produto
dessa faculdade: é o respeito, espontaneamente sentido (éprouvé), e reciprocamente
garantido da dignidade humana, em qualquer pessoa e em qualquer circunstância em
que ela se encontre comprometida, e qualquer que seja o risco que nos expõe a sua
defesa.”93Mas a noção de justiça é, ao mesmo tempo, objeto de um investimento, e aí,
ela é inseparável da idéia de equação e de equilíbrio, em particular nas trocas de
produtos e de serviços: “(...) ponho como ponto fixo, lei da natureza, do espírito e da
consciência, esse fato universal: Justiça, igualdade, equação, equilíbrio, acordo,
harmonia”.94“Vantagem por vantagem, utilidade por utilidade, serviço por serviço,
produto por produto, apreciação equitável dos valores e serviços trocados, sem nenhum
privilégio e situação (...) sem nenhum favor legislativo em benefício de uma das partes.
(...) Eis a verdade, eis o direito, eis a justiça! É o que se chama de ‘mutualidade’
(mutualité).”95“A utilidade vale a utilidade; a função vale a função; o serviço vale o
serviço; a jornada de trabalho equilibra (balance) a jornada de trabalho; e todo produto
será pago pelo produto que custara a mesma soma de sacrifícios (peines) e de
gastos.”96Só que, pelo fato mesmo de que uma contabilidade das horas de
trabalho97coexiste com o critério da utilidade, e que tudo depende do “motivo justo”
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fundado na “consciência universal”98, o elemento não quantitativo e moral subsiste como
elemento fundante.
A tendência a fundar o socialismo em valores morais iria florescer anos depois, para
além de Marx. Quebrando os limites temporais em que me movi até aqui, é necessário
introduzir – finalizando esse desenvolvimento – os projetos posteriores de fundação
ética do socialismo, ou antes, um desses projetos, o mais famoso. Refiro-me a
Bernstein.
Em Bernstein – autor pouco lido, o que é lamentável, porque, qualquer que seja o valor
dos seus resultados, a polêmica com Kautsky e outros é interessante, sob mais de um
aspecto, e não se pode dizer que Bernstein se saía mal ao discutir com Kautski – temse, com todas as letras, no interior de uma atmosfera intelectual e política bastante
diferente da que vimos, até aqui – Marx já havia morrido e o marxismo se tornava a
teoria hegemônica – a ideia da necessidade de introduzir uma dimensão ética explícita
no projeto e, no limite, de fundá-lo numa ética.99Bernstein critica “a oposição [por parte
de Marx e dos marxistas, RF] à derivação (Ableitung) do socialismo a partir de princípios
éticos”.100 Em (alguma) continuidade com Proudhon101, a referência essencial será Kant.
“(...) Não posso subscrever a frase ‘a classe operária não tem nenhum ideal a realizar’,
vejo nela antes apenas um produto de uma autoilusão, se não for um simples jogo de
palavras do seu autor. E nesse sentido, há tempos, contra os clichês (cant) que
procuram se incrustar no movimento operário e aos quais a dialética hegeliana oferece
um abrigo confortável, eu fiz apelo ao espírito do grande filósofo de Königsberg, o crítico
da razão pura (...) a social-democracia necessita de um Kant, que, examinando de forma
crítica (kritisch-sichtend) julgue com plena acuidade, a doutrina (Lehrmeinung, dogma)
tradicional, mostre como (wo) o aparente materialismo é a mais alta (höchste) e por isso
a mais enganosa ideologia (...).”102“Até certo ponto, a meu ver, o ‘De volta a Kant’ vale
também para a teoria do socialismo.”103“Na teoria de Marx em nenhum lugar se remonta
à ética (como força fundante [grundlegende Kraft]).”104“Por que a degradação do
discernimento (Einsicht), da consciência do [que é] direito (Rechtsbewusstseins) (...)?
Considero tudo isso insustentável e supérfluo.”105
e) Balanço, considerações gerais
Chegamos assim ao final desse périplo em torno do socialismo e o comunismo do século
XIX. Deixei de tocar em alguns pontos importantes, um principalmente: a história. Deixoa para a parte final desse texto.106Lá também será o lugar em que vou me referir um
pouco a uma figura de que quase não me ocupei até aqui: Fourier – alguém que
interessa, entre outros motivos, precisamente pela sua visão original, nada linear, do
processo histórico. Faltaria, também, entre outras coisas – mas não o farei neste artigo,
ou só o farei muito limitadamente – discutir os dois textos “maiores” de
Blanqui, L‘Eternité par les astres, e as Instructions pour une prise d‘ armes.
Curiosamente, eles nos reconduzem a Fourier e à história. O primeiro, que interessou
muito a Benjamin e a outros críticos, introduz um tempo cíclico que não exclui o
progresso, tudo numa atmosfera pré-surrealista, que lembra Fourier. Quanto ao
segundo, a multiplicação de detalhes faz dele uma espécie de quase-Falanstério, mas
não Falanstério de sociedade sem exploração realizada, mas do processo que levaria
a essa sociedade. A ruptura, em Blanqui, é dada pela insurreição, que, entretanto, como
vimos, vai instaurar uma continuidade. A ruptura em Hess (nos textos em torno de
1844/45) é a referida passagem da pré-história à história.
Como escrevi na seção II, a referência dos comunistas no que tange ao século XVIII é,
principalmente, Rousseau. (Hess é um caso um pouco à parte: ele deve a Fichte, e, pelo
menos nos primeiros textos, também a Espinosa.) As referências dos socialistas são
muitas e diversas. Se também Rousseau, em geral, não o Rousseau
do Contrato...;107também Helvétius, Paine, Smith, certos aspectos do utilitarismo, o
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romantismo108, e Kant. Quase não falei de Deus e da religião, que estão presentes por
quase todo lado, inclusive entre alguns comunistas. O socialismo/comunismo ateu é,
essencialmente, alemão (embora a religiosidade não seja estranha à extrema esquerda
alemã: ver pelo menos um dos textos de Weitling).109Mas o que me interessava nesse
percurso – ao qual, como anunciara, não integrei Marx e Engels, senão
excepcionalmente – era, por um lado, pôr em evidência, principalmente entre os
socialistas, certos conceitos ou temas que, de algum modo se perderiam no marxismo,
e que me parecem válidos para uma reconstrução atual do socialismo. Por outro lado,
em contraponto, interessava assinalar alguns motivos, digamos, holistas (se não prétotalitários) que já se encontram no comunismo do século XIX.110Sobre esse segundo
aspecto, limito-me a remeter à concepção quase instrumental do indivíduo – o indivíduo
se sacrificando em benefício da espécie – no “Über das Geldwesen“ de Hess. Interessa
mais, aqui, o primeiro trabalho, o de pôr em evidência conceitos e temas críticos. Creio
que, a esse propósito, conviria assinalar os seguintes temas ou conceitos (sobre os
quais ainda volto): 1) A defesa da não-violência; 2) a crítica do comunismo, solidária da
idéia de que existe não um “abismo”, mas dois (comunismo e propriedade privada,
pensada em termos absolutos); 3) a defesa da democracia e do governo representativo;
4) a defesa da propriedade individual e a ênfase na exigência de trocas “justas” (o que
significa a justificação daquilo que Marx chamaria de “circulação simples”, por oposição
à produção-circulação do capital).
Como já escrevi, em relação ao ramo comunista, o risco era uma deriva de natureza
robespierrista-terrorista, e, mais tarde, totalitária. Se no caso do comunismo o perigo era
assim a hibris da violência, no dos socialistas era o da adaptação à sociedade
capitalista, e aos poderes dominantes. E de fato, quaisquer que sejam os méritos da
tradição socialista – assinalei logo acima alguns temas e teses essenciais que se
originam dessa tradição –, e mesmo se houve quem resistisse bem, ela foi
constantemente ameaçada na sua legitimidade, pelas ilusões com os poderes e pela
tentação de capitular diante deles (mas a definir o que significa “capitular“) quando –
menos capituladora do que impotente – ela (ou parte dela) não se mostrou
simplesmente incapaz de encontrar opções políticas viáveis. Se quisermos dar
exemplos históricos (sem dúvida, heterogêneos), teríamos: o que parece ter sido a
impotência dos socialistas e radicais franceses em 1848;111num outro plano, a
capitulação – ou quase-capitulação – de Proudhon diante de Napolenão III, como a de
Lassalle diante de Bismarck. O revisionismo de Bernstein, se não deixou de levantar
importantes problemas teóricos ou práticos (denúncia da “langue de bois”, análises da
formação
das
novas
classes
médias
etc),
introduziu
uma
visão
excessivamente aufklärer e otimista do que seria o futuro do capitalismo, além de se
perder no projeto ilusório de uma política colonial “justa”.112Depois vem a triste história
dos partidos social-democráticos, o alemão em especial, diante da guerra de 14,
começando pelo voto favorável aos créditos de guerra. Mas aqui, para o caso alemão
pelo menos, seria importante destacar que a “degenerescência” parece vir menos da
ideologia, do que do peso da burocracia interna do partido. Esta acaba levando até à
política sanguinária de Noske.113– Como já expliquei também, se a deriva robespierrista
ou totalitária do comunismo obriga a introduzir uma nova dualidade (para além do par
direita/esquerda: precisamente totalitário/não-totalitário), a socialista não constitui
propriamente uma nova figura, apesar da complexidade histórica do fenômeno e da sua
gravidade.
(conclui em Fevereiro, número 5)
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Referências
1

Início do texto em Fevereiro, número 3.
Por engano, foi omitido o 1 na numeração da primeira seção de III (III, 1), que tratava de algumas
questões prévias e em seguida expunha o “quadrado político”. – Outro engano (também
em Fevereiro,número 3): há um I a mais, no título geral do artigo. Em lugar dele, colocar “primeira
unidade”. Os números romanos I, II, III etc, correspondem à numeração das diferentes partes do
texto.
3
Na realidade, só cheguei a esclarecer suficientemente esse ponto depois de uma discussão com
meu velho amigo Michael Löwy – com o qual, deixo claro, tenho divergências bem importantes,
ainda que no interior de um universo comum de esquerda – cujo talento polêmico é sempre muito
estimulante ao trabalho, sempre necessário, de pensar e repensar as próprias posições.
4
De fato, admitindo esse espaço, imagina-se – ou pode-se imaginar – que, supondo a “esquerda”
situada, digamos, sobre pontos de um paralelo da esfera que configura esse espaço, se nos
deslocarmos partindo de um ponto nessa região, digamos, para o “oeste”, a partir de um certo
limite entramos na região dos totalitarismos, região habitada também pela direita, que a
encontra pelo caminho inverso. O esquema tem certa validade, porque um projeto de
igualdade absoluta descamba, pelo menos segundo o que a experiência sugere, em formas
totalitárias. Mas, além do fato que assinalei de que, se o projeto de igualdade absoluta tende ao
totalitarismo, o totalitarismo em si mesmo, não só não é igualitário, mas não procede, a rigor, de
um excesso na implementação da igualdade, há a dificuldade de que, se o projeto de igualdade
absoluta tende ao totalitarismo, não é verdade que à medida que radicalizamos a exigência de
igualdade nos aproximamos necessariamente do totalitarismo. Por outras palavras, é só no
limite que essa passagem parece ocorrer, não anteriormente a ele, mesmo que se tenha ido longe
no sentido de um projeto de igualdade radical. Assim, há anarquismos libertários, e até marxismos
mais ou menos libertários (Luxemburgo, principalmente), deixando em aberto, por ora, repito, o
problema da sua consistência lógica ou possibilidade histórica.
5
Isso não implica, entretanto, que seja válido às organizações socialistas-democráticas fazer, com
ele, alianças que impliquem o risco de conduzi-lo ao poder. Mas o problema é complicado: como
saber com certeza se há ou não há risco? A questão das alianças se põe, precisamente por que ele
“cola” no movimento de massas. Simplificando muito, alianças podem se justificar pela situação,
um pouco como se justificam as que se fazem com a direita democrática, quando há ameaça
imediata, ou opressão efetiva, do totalitarismo-igualitarista. A analogia não é perfeita,
entretanto: o risco é maior quando se lida com formas totalitárias.
6
Trotski, Oeuvres, sob a direção de Pierre Broué, França (sem menção da cidade), “Publications
de l'Institut Léon Trotsky”, 1984, vol. 18, junho 1938 a setembro 1938, respectivamente, p. 324 e
p. 326.
7
As duas coisas não são estritamente correlativas: um país periférico pode ser dominado pelo
centro nas suas relações para com este, mas funcionar por sua vez como um centro dominador
nas suas relações regionais.
8
Comecei a escrever esse texto antes ou no início das “revoluções árabes”, em todo caso, antes
do movimento contra Kadhafi. O que veio depois – incluindo a gesticulação de uma extremaesquerda que oscilava entre a neutralidade e um quase-apoio ao “anti-imperialista” Kadhafi –
confirma, creio, o que escrevi.
9
Esta parte IV retoma, nesta segunda unidade, o título e o tema da parte II (na primeira unidade,
ver Fevereiro, número 3) mas considerando outras figuras. Daí a indicação (β). O título da parte
II era “Igualdade, liberdade, violência (α) [alfa]”. Ao indicar esse título no número 3, faltou o (α)
[alfa]. Acrescentar.
2
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10

Prefiro utilizar as expressões “partidário da violência” e “adversário da violência” (ou mesmo
“violento” e “não-violento”), para designar a oposição em matéria de meios, em lugar das
expressões “revolucionário” e “não-revolucionário”. Há ambiguidade em tal uso da noção de
“revolucionário”. E quando passamos às distinções relativas aos fins – no nosso caso, a mais
importante é a que separa “comunistas” e “socialistas” – a ambiguidade ainda se agrava.
(Principalmente evite-se reservar o qualificativo de “revolucionários” aos comunistas, e o de “nãorevolucionários” aos socialistas). Porém, a ambiguidade está ligada ao contexto, isto é, às
distinções de que se fez uso. Falarei de “revolução“ e de “revolucionário“ mais adiante, em
contexto diferentes, no interior dos quais o emprego dessas noções parece se justificar.
11
Para facilitar a leitura, indico desde já os principais autores e atores a que recorri. No que se
refere aos partidários da violência (aproximadamente, os comunistas): o revolucionário babuvista
Buonarotti; o filósofo comunista Moses Hess; Blanqui; e, em menor medida, o artesão comunista
alemão, Wilhelm Weitling. Quanto aos adversários da violência (aproximadamente “socialistas”),
principalmente Proudhon e Leroux, mas também William Godwin (embora este seja mais um
anarquista aufklärerinimigo da violência) e Robert Owen (antes um comunista “no horizonte”,
embora também adversário irredutível da violência). Soma-se a isso, umas poucas referências a
Saint-Simon e ao Saint-Simonismo. Omito outras alusões menores. Como indico mais adiante, por
razões que ficarão mais claras quando a parte final desse artigo for publicada, por ora deixo de
lado Fourier (ao qual me referi brevemente na parte II [ver o número anterior de Fevereiro]), para
me ocupar dele, em alguma medida, nas partes finais desse texto, a publicar. – Na linha do que
disse, esta apresentação é balizada pela oposição entre partidários e adversários da violência (que
chamo, às vezes, respectivamente, de comunistas e socialistas), oposição, em parte presente
“objetivamente“ nos seus textos, em parte refletindo polêmicas que os personagens efetivamente
tiveram. Às que se fazem em torno do eixo principal, somam-se algumas polêmicas internas,
essencialmente no interior do ramo “socialista”.
12
Pierre Leroux, “Egalité” (1838), artigo da Encyclopédie Nouvelle (1834-1840), in Anthologie de
Pierre Leroux, inventeur du socialisme, editada por Bruno Viard, Paris, Éditions Le Bord de L'Eau,
2007, p. 217. O editor se refere ao texto, na p. 13. Lá está, também a alusão à passagem que cito
em seguida, da Doctrine de Saint-Simon, Exposition. Ele indica, ainda, que também Linguet, nos
seus Annales poliiques, civiles et littéraires fala da “triste ironia”.
13
Doctrine de Saint-Simon. Exposition (por B.-P. Enfantin e outros) (1830), documento eletrônico,
Bibliotèque Nationale de France, NUMM 85469, p. 106.
14
Auguste Blanqui, carta a Maillard (1852), in Maintenant, il faut des armes, textos escolhidos e
apresentados por Dominique Le Nuz, Paris, La Fabrique éditions, 2006, p. 179; Philipe
Buonarotti, Conspiration pour l’Égalité dite de Babeuf, Paris, Baudouin Frères, 1830, tomo I, p.
224. Pierre Leroux “Le Carosse de M. Aguado”, (Revue Sociale, 1847), in Anthologie de Pierre
Leroux..., op. cit. p. 323 etc etc. Naturalmente, há um leque de posições na determinação do que
seja precisamente a liberdade ou a igualdade “não-reais” ou “não-verdadeiras”, desde a idéia de
que se tratava de “falsidade”, até a concepção segundo a qual lá havia uma liberdade (ou uma
igualdade) “insuficiente”. A posição de Marx no seu famoso artigo “A Questão Judaica” para os
Anais Franco-Alemães exemplifica bem a primeira posição.
15
Auguste Blanqui, “Allocution à la Société des Amis du Peuple” (1832), citado por Dominique Le
Nuz, in Maintenant, il faut des armes, op. cit., introdução, p. 32.
16
William Godwin, Enquiry concerning political justice and its influence on morals and happiness,
(1795) editado por F.E.L. Priestley, Toronto, University of Toronto Press, 1946, vol. I, p. 271-274.
17
Robert Owen, Selected works of Robert Owen, editado por Gregory Claeys, William Pickering,
Londres, 1993, vol. I, 196-197 (texto de 1817). Mais tarde, lê-se no mesmo Owen: “(...) evitar (...)
que a revolução do erro à verdade, ou da miséria à felicidade, seja feita pelo povo, em vez de ser
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pelas medidas judiciosamente previstas e concebidas pelos governos”. (Robert Owen, Selected
works of Robert Owen, op. cit., vol. III, Book of the New Moral Word, sétima parte, 1844), p. 380.
18
P.-J. Proudhon, Théorie de la Propriété, (1886, póstumo), Paris, l’Harmattan, 1997, p. 218, 219,
19
P.-J. Proudhon, Correspondance de P.-J. Proudhon, editada por J.-A. Langlois, 1875, Genebra,
Slatkine Reprints, 1971, vol. II, p. 199. Carta de Proudhon a Marx, de 17 de maio de 1846.
20
Philipe Buonarotti, Conspiration pour l‘Egalité dite de Babeuf, op. cit., primeiro tomo, p. 296.
Não esqueçamos de que, se Buonarotti é partidário da violência e Owen adversário dela, este,
como já disse, é a rigor um comunista, mesmo se o seu comunismo, além de vir por vias pacíficas,
só se efetivará como objetivo último. Contrapondo comunistas e socialistas nas primeiras
tentativas de crítica da economia política, Marx situa Owen entre os primeiros, e Saint-Simon e
Fourier entre os últimos (ver Marx-Engels, Theorien Über den Mehrwert, in Werke, Berlim, Dietz,
vol. 26.3, 1968, p. 234).
21
Auguste Blanqui, “O Comunismo, futuro da sociedade” (1869-1870), capítulo de “La Critique
Social“ (póstumo, 1885) in Maintenant, il faut des armes, op. cit., p. 224.
22
Pierre Leroux, “Réponse à Proudhon” (“Qu‘est-ce que le gouvernement, qu’est-ce que Dieu”)
[não fica claro se título e subtítulo estão também no original], artigo publicado no jornal La
République, de 10 de novembro de 1849. Documento informático. Procurar no Google, “Pierre
Leroux, tous les messages sur Pierre Leroux, Claire Obscurité”. Claire Obscurité de 15 de novembro
de 2010.
23
“Aux Politiques”, publicado na Revue Indépendante, artigo publicado de dezembro de 1841 a
julho de 1842, in Anthologie de Pierre Leroux..., op. cit., p. 265 (e, parcialmente, p. 30) (grifos do
autor; salvo indicação em contrário, os grifos são dos autores).
24
Philiphe Buonarotti, La Conspiration pour l‘Égalité..., op. cit., tomo I, p. 6-7. “(...) para muita
gente a liberdade não é outra coisa senão a faculdade ilimitada de adquirir” (Idem, p. 7).
25
Ver Moses Hess, “Über das Geldwesen” (escrito em 1843/44, publicado em 1845)
in Philosophische und Sozialistische Schriften 1837-1850, antologia, edição e introdução de
Auguste Cornu e Wolfgang Mönke: “O dinheiro é o sangue social, mas o sangue extraneado
(entäusserte), o sangue vertido” (p. 345). E o artesão comunista alemão Wilhelm Weitling: “ Com
a introdução do dinheiro, a miséria alcançou esse ápice incalculável...” (Weitling, Garantien der
Harmonie und Freiheit (1842), com uma introdução e anotações de Bernhard Kaufhold, Berlim,
Akademie-Verlag, 1955, p. 51).
26
Para simplificar, passei a escrever “socialistas” e “comunistas” sem as aspas. O leitor levará em
conta, minhas observações anteriores. Na realidade, o problema só se coloca no caso de Owen e
de Godwin. Não para os outros – das duas vertentes – a saber: Proudhon (mesmo se há a questão
do “anarquismo” proudhoniano), Leroux, Buonarotti, Hess, Blanqui etc.
27
Pierre-Joseph Proudhon, Système des Contradictions Économiques ou Philosophie de la
Misère (1846), in Oeuvres Complètes, nova edição, sob a direção de C. Bouglé e H. Moysset,
Genebra-Paris, Slatkine, volume I, 1, p. 66.
28
P. J. Proudhon, Système des Contradiction Économiques..., in Oeuvres Complètes, op. cit., vol. I,
1, p. 68.
29
Pierre Leroux, “[Aux Politiques] De la Philosophie et du christianisme“ (1832), (“Trois Discours
sur la situation actuelle de la société et de l’esprit humain”) in Aux Philosophes, aux artistes, aux
politiques. Trois discours et autres textes>, editado e prefaciado por Jean-Pierre Lacassagne,
posfácio de Miguel Abensour, Paris, Payot, 1994, p. 182-183.
30
Correspondance de Proudhon, op. cit., vol. III, tomo V, p. 106, citado por Pierre Haubtmann
em La Philosophie Sociale de P._J. Proudhon, Presses Universitaires de Grenoble, 1980, p. 260. Não
tentarei definir aqui, de forma mais precisa essa espécie de crítica moral e sociológica (ver o
conceito de “força coletiva”) da economia que nos oferece Proudhon.
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31

A maioria desses autores ficou conhecida pelo capítulo a respeito nas Theorien über den
Mehrwert de Marx (Marx-Engels, Werke, Berlim, Dietz, vol. 26.3, 1968, cap. 21, p. 234 e s.). Ver,
a propósito, meu texto “Sobre o jovem Marx” in Discurso, nº 13, 1980. Há duas idéias essenciais
nesses autores. Uma é a posição nominalista diante das categorias econômicas: o capital não
teria realidade, senão fantasmagórica. A outra, que nos interessa aqui especialmente, é a de que
só há equivalência naquilo que Marx chamaria de circulação simples, não havendo equivalência –
o que, diga-se de passagem (apesar do que se escreve frequentemente), Marx a rigor não dirá –
na troca entre (força de) trabalho e capital.
32
Ver o livro VIII, “Of Property” da Political Justice... (op. cit, vol. 2) e a introdução de F.E.L. Priestley
(Political Justice..., vol. 3, particularmente IV, “Economic Thought”, p. 62 e s.)
33
Robert Owen, Book of the new moral world, sexta parte (1844) In Selected Writings, op. cit., vol.
3, p. 328. A passagem é citação de um texto anterior, de Owen. Que esse “inútil” (useless) não é
propriamente restritivo, fica claro através da leitura de outros textos, ver Selected Writings, op.
cit., vol. 2, p. 373-4, Development of Socialism, (parte publicada em 1841); vol. 3, p. 327-8 (Book
of the New Moral World, sexta parte, 1844); e as observações do editor, v. 1, p. l.
34
Proudhon, Système des Contradictions Économiques..., op. cit., vol. I, 2, p. 297. O “ponto de
vista” é a consideração da “tendência [da propriedade] à distribuição comutativa do bem, e à nãosolidariedade (insolidarité) do mal”. Volto logo mais ao confronto entre propriedade e
comunidade em Proudhon. Sobre a propriedade no Système des Contraditions Économiques..., ver
o capítulo XI, “Huitième Époque – La Propriété”, Idem, p. 158 e s.
35
P.-J. Proudhon, Théorie de la Propriété, op. cit., p. 37. O texto é, na realidade, uma citação
das Confessions d'un Révolutionaire (1849), Oeuvres Complètes, vol. VII, p. 179.
36
Ibidem.
37
Proudhon, Théorie de la Propriété, op. cit., p. 136-137.
38
Idem, p. 173.
39
Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Betrag zur
Zeitgechichte, Leipzig, Wigand, 1842.
40
Ver Moses Hess, Philosophische und Sozialistische Schriften, 1837-1850, op. cit., p. 204,
(“Socialismus und Comunismus” (1843)). Entretanto, Hess não confunde, aí, socialistas e
comunistas, apenas vê, então, a literatura socialista, como um momento que conduzirá à doutrina
comunista.
41
Ver p. 48, Edmund Silberner, Moses Hess, an annotated bibliography, N. York, Burt Franklin,
1951, p. 48.
42
Moses Hess, Philosophische und Sozialistiche Schriften..., op. cit., p. 400.
43
Moses Hess, Philosophische und Sozialistische Schriften..., op. cit., p. 397.
44
Essa precisão importa, porque, quando Marx publica seus artigos nos Anais franco-alemães, ele
conhecia o artigo de Hess.
45
“Über das Geldwesen”, art. cit. in, Philosophische und Sozialistische Schriften..., op. cit., p. 333334.
46
Proudhon, Système des Contradictions Économiques...,Oeuvres complètes, op, cit, I, 2, p. 264.
47
Blanqui critica e ridiculariza essa exigência de explicitação de todos os meandros da sociedade
comunista. Ver Blanqui, “Le comunisme, avenir de la société”, in Maintenant, il nous faut des
armes, op. cit., p. 209 e s.
48
Proudhon, Système des Contradictions Économiques..., in Oeuvres Complètes, op. cit., vol. I, 2,
p. 258.
49
A propriedade, entendida de forma acrítica.
50
Idem, p. 266.
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51

Proudhon, Qu'est-ce que la propriété? ou Recherches sur le principe du droit et du
gouvernement(première mémoire, 1840), Oeuvres Complètes, op. cit., vol. IV (introdução e notas
de Michel Augé-Laribé), p. 342.
52
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Ana PORTICH 1

o jusnaturalismo e a expressão
do sentimento no teatro
Resumo
No momento em que Grócio publica suas teorias sobre o direito natural, o teatro
tematizava diversos assuntos abordados no Direito da guerra e da paz. Na Espanha,
Lope de Vega defendia o tiranicídio em peças como Fuenteovejuna e Peribãnez ou O
comendador de Ocanã, enquanto Grócio limitava o direito de resistência aos casos de
ameaça de morte. Cervantes via na iniciativa de Lope de Vega uma perigosa concessão
política ao vulgo, implicando a ocultação da técnica empregada por atores e
dramaturgos, e a consequente exacerbação do apelo emocional do teatro. Grócio, por
sua vez, demanda que o direito se expresse em linguagem racional, na medida em que
a lei só se afirma como sanção coletiva – ao passo que o sentimento se encerra na
interioridade.
O direito da guerra e da paz, que Grócio publica em 1625, notabiliza-se por
reconhecer, pela primeira vez na história do direito moderno, o jus gentium ou direito
internacional, fundamental naquele momento – dada a carência de legislação referente
ao assunto – para a resolução de conflitos em torno da conquista do Novo
Mundo.2 Para compreender o jus gentium, no entanto, é preciso abordar o paradigma
jurídico que, segundo Grócio, está em sua base: o jusnaturalismo.
Grócio parte do princípio de que todo direito é natural, embora consista em um
agenciamento racional, regulamentando a convivência em sociedade. Nessa versão, a
sociabilidade é uma tendência natural que a razão apenas traduz em um sistema de
leis. Grócio contesta assim teorias que desde muito definiam o estado de natureza como
discórdia generalizada3, o que situa a guerra em um campo pré-jurídico, isento de
responsabilidades e sanções. Se o direito e a sociedade são considerados antinaturais
e a guerra um retorno à agressividade primitiva, qualquer atrocidade dentro ou fora da
Europa, e mesmo o genocídio de povos inteiros seriam justificáveis como algo atávico,
impossível de conter nos estreitos limites da razão.
Segundo Grócio, o direito pode ser dito de natureza porque o homem "possui nele
mesmo um pendor dominante que o leva ao social [...]. A natureza do homem que nos
impele a buscar o comércio recíproco com nossos semelhantes, mesmo quando não
nos faltasse absolutamente nada, é ela própria a mãe do direito natural".4As leis podem
ser verificadas mas, não tendo como princípio gerador o homem, e sim a natureza, não
foram instituídas por ninguém. De modo que sua origem não é determinada pela
utilidade que eventualmente possam ter para as pessoas que as cumpram.
Já o direito civil, também derivado da tendência natural à sociabilidade, difere no entanto
do direito natural por 1) ser promulgado por autoridades, 2) visar a obter vantagens para
toda a comunidade ou para alguns. O direito civil distingue-se por ser positivo e referir
especificamente um povo, enquanto o jus gentium diz respeito à inter-relação de todos

www.revistafevereiro.com

78

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

os povos ou parte deles. Ao passo que o direito civil é pautado por leis escritas e tem
utilidade para "cada associação de homens em particular", o direito natural, prescrito
pela natureza, e o jus gentium, estabelecido pelo consenso dos povos, são constituídos
por leis "perpétuas e válidas para todos os tempos".5
Enquanto os pleitos decididos em tribunais, e não à mão armada, obedecem ao direito
positivo, apropriado para tempos de paz, o jus gentium vige tanto na paz quanto na
guerra, ao contrário do que propõem juristas referidos por Grócio, segundo os quais na
guerra ocorre a suspensão de todo direito.6É de direito, portanto, que a força das armas
deva ser empregada ao se esgotarem as negociações por via judicial.
O direito natural, tal como é entendido por Grócio, somente pode ser captado por meio
da razão. Antagonistas diriam que esse contato se estabelece pela emoção, pois a
razão visa a ocultar o direito natural, dado seu comprometimento com injunções políticas
particulares ou com o direito positivo. "O direito natural nos é ditado pela reta razão, que
nos leva a conhecer que uma ação [...] é ou não conforme à natureza racional"7, ou seja,
fazer justiça não depende de um movimento interno que nos leve a moderar as paixões,
mas implica exercer uma ação sobre objetos (exteriores) que, eles sim, provocam afetos
(interiores).
No âmbito das artes, em especial a preceptiva do ator, a emergência do direito natural
como paradigma jurídico corresponde ao incremento do estímulo sensorial e da atração
sentimental exercida por atores sobre os frequentadores de teatro. O jurista e teólogo
dominicano Domingo de Soto (1494-1560) afirmava que “os ditames da lei da natureza
[...] já foram ‘inscritos em nosso coração’ por Deus”.8 Portanto, devido à natureza
decaída do homem, a razão muitas vezes pode se equivocar, ao passo que o
sentimento, mesmo sem ter por que, sempre será capaz de reconhecer a verdade.
A preparação do ator preceituada na tratadística do espetáculo que se constitui então
dá muito mais destaque ao sentimento do que aos aspectos da representação que
denotam o emprego da razão. O discurso lógico trava embate com estágios préconceituais da fala, responsáveis por passar a impressão de arrebatamento e
descontrole. À linguagem natural vincula-se a expressão das paixões, ao passo que a
linearidade discursiva dá a ver artifícios racionalmente concebidos. Nesta acepção das
artes cênicas, representar um papel com naturalidade consiste em fazê-lo com
sentimento.
Isso explica toda uma querela em torno do rebaixamento de tom ocorrido no teatro a
partir do século XVI. O predomínio do sentimento fez florescer gêneros dramáticos
marcados por figuras de linguagem, tais como o entremez, entreato ou intermezzo.
Miguel de Cervantes, no prólogo de Oito Comédias e Oito Entremezes publicados em
1615, mesmo ano em que saiu a segunda parte de Dom Quixote, dizia que "a linguagem
dos entremezes é própria das figuras que neles se introduzem."9Uma dessas peças
curtas, apresentadas durante intervalos de outras de maior extensão, Cervantes
denominou O Retábulo das Maravilhas.10Maravilhas realizadas por comediantes que se
aproveitavam da parvoíce de espectadores provincianos, descrevendo cenas que
diziam estar ocorrendo no palco, mas ninguém além deles conseguia ver. As próprias
autoridades do lugar não ousavam desmentir os comediantes, com medo de incorrer
em necedade e sobretudo em heresia.
Em contrapartida, Cervantes denuncia como herética a própria vulgarização do
espectador pois, embora os assuntos humanos estejam abaixo das coisas divinas, nem
por isso os homens, dotados de intelecto por Deus, devem se rebaixar, comportandose como bestas ou reduzindo-se à condição de "Repolho" e "Capacho" – nomes de
personagens da peça. Peca o público por excesso de credulidade, como pecam, por
má-fé, o dramaturgo e o intérprete.
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A questão teológica andava de par com as razões políticas que levaram Cervantes a se
mostrar contrário ao anti-intelectualismo crescente no teatro da época; os recursos
técnicos de incremento do espetáculo, produzindo forte impacto sensorial e emocional,
constituíam uma ameaça ao bom funcionamento da sociedade de corte. O principal alvo
das censuras de Cervantes foi o dramaturgo Lope de Vega, que elegera o vulgo como
público preferencial. Conquanto seus oponentes desaprovassem esta opção, para Lope
de Vega o termo 'vulgo' não tinha conotação pejorativa, justamente por referir um
rebaixamento política e teologicamente lícito.
Lope de Vega, em sua peça Peribáñez ou o Comendador de Ocaña, publicada em 1614,
faz uma apologia daquele que, embora simples camponês, é "homem de raça pura,
duma raça que não está manchada de sangue mouro ou judeu".11fiança que garante ao
lavrador Peribáñez defender a honra de sua esposa, matando o lúbrico comendador a
quem deveria obediência. O rei de Espanha, magnânimo, absolve Peribáñez desse
crime, julgando mais grave a conduta desregrada do comendador do que o assassinato
de um nobre, cometido pelo plebeu Peribáñez.
O tiranicídio também foi tematizado por Lope de Vega em 1618, na peça Fuenteovejuna,
cidade espanhola onde, em 1476, havia ocorrido o seguinte caso verídico: o senhor de
Fuenteovejuna traiu os reis católicos Fernando e Isabel para aliar-se ao pretendente à
coroa portuguesa. Além disso, "violava as donzelas e roubava os bens" dos habitantes
de sua comarca. Assim, ocorre um motim popular apoiado pelo próprio alcaide, e a
cidade decide em assembléia que "Tiranos e traidores morram!" Por fim, o senhor de
Fuenteovejuna é trucidado pelos amotinados mas os Reis Católicos os absolvem, por
terem padecido "excessiva tirania e insuportável crueldade".12
Ao estabelecer um contato imediato com a platéia pelo impacto de sua expressão
corporal e mediante o emprego da oralidade pré-discursiva, o comediante escolhe o
vulgo como melhor receptor. Mais do que provocar reações puramente físicas, limitadas
à efusão sensorial do espetáculo barroco, os sentimentos evocados em cena têm como
finalidade produzir significados para aquela faixa de público.
O dramaturgo que abusa de inversões e expressões com sentido figurado, a fim de
maravilhar o espectador, ou até mesmo subverte momentaneamente as regras e
desarticula os referenciais do espectador, incorre, sim, em desobediência às
autoridades, mas às autoridades tais como são definidas por Lutero: "nossa tarefa inicial
consiste em [encontrar] um firme alicerce para a lei secular e a espada, de modo a
remover qualquer possível dúvida quanto a ambas estarem no mundo como resultado
da vontade e da providência divinas".13
Lutero defende essa tese com base na seguinte passagem da Epístola de São Paulo
aos Romanos – "Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há
autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De
modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por
Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação".14Os contrarreformistas, no
entanto, diziam que Deus havia dotado os homens da capacidade de estruturar a vida
política sem necessidade de Sua interferência, o que implicou a defesa católica da
laicização política.
Note-se que em ambas as peças de Lope de Vega a reação popular se volta contra
príncipes menores, nunca contra os reis de Espanha – a autoridade central –,
amparados pelo direito divino. Apenas no tocante às pequenas autoridades, os reinos
católicos continuavam refutando a premissa luterana de que toda autoridade política
emanasse de Deus.15
À laicização da política incentivada pela Contrarreforma correspondeu a vulgarização
do entretenimento e o reflorescimento do teatro profano ocorridos no século XVI. Uma
opção estilística semelhante, de atenuação à monumentalidade, deu-se no âmbito da
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catequese no sentido estrito. Desde a primeira metade do século XVI os autos
sacramentais traduziam dogmas do catolicismo em linguagem acessível, muitas vezes
chula, pelo pressuposto contrarreformista da Queda como traço fundamental da
humanidade. Na Farsa Teologal, do padre espanhol Diego Sánchez de Badajoz, um
teólogo dialoga com um campônio, mais especificamente um pastor como os da
Natividade, o que permite defini-la como auto de Natal. Escritas entre 1540 e 1550, as
farsas de Diego Sánchez tratam de assuntos como a tentação de Adão e Eva, mas não
em chave sublime; tome-se como exemplo a pergunta que faz o simplório pastor da
Farsa Teologal: "Arre! Como foram crer mais no diabo que em Deus?"16
Entretanto, simultaneamente, começaram a ser tomadas medidas anti-heréticas contra
a vulgarização do teatro sacro. Em Paris, desde 1548 as moralidades e mistérios
encenados pela Confraria da Paixão foram proibidos por decreto parlamentar. Católicos
e protestantes já vinham denunciando a lascívia dos espetáculos da Paixão de Cristo,
mas a medida legal tomada em 1548 coincide com a instauração do Concílio de Trento
(1545), e com a declaração de guerra da França contra a Inglaterra anglicana, o que
permite defini-la como medida contrarreformista. Sintomaticamente, daí em diante a sala
de espetáculos da Confraria da Paixão francesa será arrendada apenas para
apresentações de teatro profano.17
Ocorre aqui a cisão do teatro sacro e do profano, correspondente a uma delimitação
semelhante no âmbito da política e da teologia. Mas, segundo o especialista em
jusnaturalismo José Reinaldo de Lima Lopes, a diligência contrarreformista pela
separação do poder secular e eclesiástico “não foi realmente bem-sucedida – para os
padrões contemporâneos – nem mesmo na Península Ibérica, pátria dos católicos
constitucionalistas, ferrenhos opositores do luteranismo absolutista. Tanto a Inquisição
espanhola quanto a portuguesa adquiriram uma tal independência da Sé romana, que
se converteram de fato, senão de direito, em órgãos de Estado: o grande inquisidor não
era nomeado nem pela Igreja nacional e nem por Roma, mas pelo próprio rei.”18
Em outros pontos do mundo católico também malograva a tentativa contrarreformista
de discriminar o poder temporal do poder religioso, uma vez que "a França não permitiu
a publicação oficial dos decretos" do Concílio de Trento, "e ainda em 1615, quando a
assembléia do clero francês deliberou conformar-se às normas tridentinas, o rei de
então, Luís XIII, não convalidou a decisão."19Segundo Norbert Elias, a reação da
monarquia francesa contra determinações papais remonta ao reinado de Francisco I
(1515-1547), que "garantira para si, por meio de concordata, o controle sobre grande
parte dos lucros eclesiásticos na França."20 Para tanto, aboliu as eleições para bispados,
abadias e priorados, conferiu a si mesmo o direito de nomeação, e concedeu à nobreza
terras expropriadas da Igreja. Mais de cem anos depois, Luís XIV ainda subordinava às
suas ordens a Igreja galicana.

*

O fortalecimento do poder temporal, apartado de assuntos religiosos, deu a ver a
vulnerabilidade de todo governante frente à perda da caução divina, o que
paradoxalmente adiou a laicização da política. Por outro lado, uma vez que lhe foi
concedido o direito de resistir à tirania, a força do vulgo foi levada à cena, dando-se
opção preferencial à expressão do sentimento, indicativa de pendores naturais – de
modo a causar na platéia efeitos inesperados, que não reforçam a idéia de uniformidade,
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mais apropriada à divindade que à humanidade. A promoção do jusnaturalismo a esse
patamar de destaque derivou do pressuposto de que à esfera civil, que abrange o
entretenimento, não se apliquem leis divinas mas, sim, leis naturais.
O jusnaturalismo de Grócio pende muito mais para o intelecto do que para o sentimento.
Isso porque o direito natural tem para Grócio sentido ativo, não passivo, donde sua
rejeição a qualquer teoria que o vincule ao páthos. Razão pela qual o direito natural se
expressa no nível da linguagem conceitual – responsável pela coesão social –, ao invés
de se erigir inexpressivamente no interior de cada indivíduo, ao modo do
sentimentalismo lírico.
Mesmo o direito divino, prescrito nas Escrituras, tem como pedra de toque o direito
natural; por ser "perpétuo e imutável, não é possível que Deus, que nunca é injusto,
tenha podido ordenar alguma coisa contrária a esse direito".21Nesse sentido, o direito
divino corrobora a interdição à guerra embutida no primeiro princípio natural, que é
conservar a vida e o corpo, bem como a posse de bens úteis à existência.
Aqui, ao mesmo tempo em que Grócio legitima a propriedade privada, considera ilícitas
a insurreição de particulares contra autoridades públicas e a defesa de interesses
privados mediante o emprego da violência. Negócios privados são regidos pela
magistratura judicial, ou seja, a autoridade pública decide os processos movidos contra
particulares. À magistratura civil cabem questões políticas internas ou externas, e
somente a ela é permitido exercer a força.
Quando os governantes ordenam algo que infrinja o direito natural e os mandamentos
de Deus, é permitido aos súditos não executar suas ordens, mas jamais reagir com
violência. Particulares podem no máximo revidar ataques que não partam da autoridade
pública, como o de um ladrão, pois, se o “direito de resistir subsistisse em cada cidadão
privado, não teríamos mais uma sociedade civil".22 Em vista do bem comum, na
sociedade civil não há reciprocidade entre o direito dos governantes e o dos súditos. A
alienação tem como finalidade salvar a vida até mesmo dos que se rebelam contra ela.
Em termos gerais, a lei civil dita a uns o direito ativo e, a outros, o direito passivo.
Levando em consideração a particularidade dos casos e não a generalidade da lei, o
direito natural autoriza os súditos a reagir quando houver risco de vida. Abre-se assim
uma brecha na lei civil, preservando a autonomia da pessoa, qualquer que seja seu
status, governante ou governado. Do mesmo modo, ainda que particulares tenham
papel ativo na defesa à propriedade, esse direito cessa em caso de vida ou morte, razão
pela qual "não se deve matar um ladrão só porque subtraiu algum bem"23, adverte
Grócio.
As convenções que instauram direitos como o de propriedade não podem ser
estabelecidas individualmente, e sim coletivamente, pois a vontade portadora de um
direito, mesmo que seja o de propriedade privada, precisa ser reconhecida por todos
para ser obedecida. Toma-se aqui o partido da boa natureza, contra a natureza
corrompida e decaída do homem, referente esta, segundo Grócio, somente ao indivíduo.
Em relação à coletividade, mantém-se o pendor pelo bem que se expressa na
intercomunicação, traço distintivo da natureza humana. Com efeito, "não é conforme à
natureza humana, que não pode conhecer os atos senão por sinais exteriores, atribuir
força de direito aos simples atos interiores da vontade."24
Donde se conclui outra lei básica da natureza humana, além do direito à vida, qual seja,
a tendência à sociabilidade, independente até mesmo do direito divino. Para Grócio, "na
origem os homens não se encontram reunidos em sociedade civil para obedecer a um
mandamento de Deus, mas o fizeram espontaneamente, levados a essa associação
pela experiência da fraqueza das famílias isoladas e desarmadas contra a violência por
seu isolamento". Aqui a tendência à sociabilidade é uma extensão do direito à vida. Além
disso, Deus, por ser favorável à humanidade, aprova que se institua a lei, mas "se dispõe
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a aprová-la somente como humana e do ponto de vista humano"25, sem interferir em
nenhuma das instâncias jurídicas (natural, privada, civil e dos povos).
Enquanto Grócio se empenha por livrar os negócios públicos e privados da sujeição à
cruz, ele faz, entretanto, com que todas as relações humanas se subordinem ao direito
de propriedade. Somente o risco de vida o anula; afora isso, porque o marido é, por
natureza, chefe da esposa, ela deve lhe prestar servidão voluntária; um pai pode vender
seu filho ou dá-lo como penhor; no limite, "é permitido a todo homem reduzir-se à
escravidão privada em proveito próprio".26
Na justiça natural, nada consta contra esse tipo de escravidão, nem contra aquela que
resulte de uma condenação por delito, ou da captura de inimigos durante o saque de
uma cidade – quanto aos despojos de guerra, "o direito das gentes colocou os homens
na mesma escala das coisas".27Todavia, há direito de uso sobre escravos, não de
abuso. Sua vida não pode ser empenhada, tampouco a de um homem livre, pois
ninguém detém direitos absolutos, de vida ou morte, sobre sua própria existência, a
ponto de transferi-los ao Estado ou a particulares, na medida em que "a vida de um
homem deve ser de mais alto preço que uma coisa que nos pertence".28Por conseguinte,
no plano privado, aos escravos a fuga é lícita se o rigor do dono for excessivo. Grócio
chega a pleitear que "os próprios serviços [sejam] exigidos com moderação e se deve
ter consideração com bondade à saúde dos escravos".29
Quanto à esfera pública, em casos extremos e quando se esgotarem todas as
possibilidades de acordo amigável, aquele que corre risco de vida pode se evadir e até
matar. Ao colocar o preço da vida acima do direito de propriedade, Grócio não consente
com a total heteronomia de subordinados, na vida privada, e de súditos, na vida pública,
mas nem por isso se torna precursor da moderna acepção de sujeito de direito, aplicada
universalmente e independentemente de condição, nascimento ou estado. Não sendo
condição natural mas convenção coletiva, a partir do momento em que se instaure a lei
civil, a sujeição será obrigatória e não poderá ser anulada com o rompimento do acordo,
sequer por parte dos donos de escravos ou dos soberanos.
O direito de natureza, segundo Grócio, dá certa margem de autonomia ao homem.
Aplica-se entretanto somente em último caso, contra uma ação violenta que parta do
outro. No estado civil a passividade é imperante, cabendo a cada um desempenhar um
papel preestabelecido na hierarquia sociopolítica, pois a preservação da vida justifica a
instituição e a defesa da propriedade privada como garantia de insumos vitais, e o
emprego de violência contra aqueles que a ameaçam, tais como os inimigos de um
povo. O próprio Grócio admite que, em última instância, a defesa da propriedade por
meio da violência entra em contradição com o direito de natureza básico, que postula a
paz como situação mais propícia à vida.30

*

Pela defesa da laicização do direito, Grócio torna-se ainda adversário do proselitismo
católico que sancionava a conquista do Novo Mundo e o extermínio de populações
indígenas. Porque o reino de Cristo não é deste mundo, a evangelização não se faz com
soldados. Tampouco se justifica que índios sejam punidos por adorar os astros, os
elementos, espíritos ou objetos. É iníqua a tomada de suas terras e a escravização
desses povos por reis católicos, porque até então o cristianismo não fora revelado aos
índios.
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Por outro lado, iniciada a catequese, que ela se faça pela força da palavra, e não das
armas. Mesmo assim, a conversão ao catolicismo faz parte de um projeto político que
Grócio considera espúrio: "É igualmente iníquo reivindicar para si, a título de descoberta,
coisas que são ocupadas por outros [...], pois a descoberta não ocorre senão com
relação a coisas que não pertencem a ninguém".31 Contra a lei natural que prega o
respeito à propriedade alheia, jurisconsultos poderiam apelar ao direito internacional
para inocentar essa invasão de terras. Grócio entretanto objeta, com base em Santo
Agostinho, que "oprimir os povos que em nada vos inquietaram, e isso pelo único desejo
de reinar"32, é atitude de piratas, desabonada pela comunidade dos povos.
Com efeito, O Direito da Guerra e da Paz exorta à laicização de todo direito pois, na
cristandade, cada um dos governantes "foi escolhido como ministro para governar
homens"33, e não anjos ou demônios, nem deuses.
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Alexandre CARRASCO

kitsch onírico
Não dormes
sob os ciprestes
Pois não há sono no mundo
O corpo é a sombra das vestes
Que encobrem teu ser profundo
Fernando Pessoa
De fato o que vou contar pouca importância tem e, levando-se em conta que é produto
de uma vida bastante ordinária, deve ser um tipo de experiência bem comum. Digo
experiência para evitar tantas voltas e desperdícios enunciativos do tipo: “Eu — tive
um sonho ”. Sejamos discretos. Há um bom tempo os sonhos perderam sua extensão
mágica e são tão explicáveis e mesmo previsíveis e das mais diferentes formas. Há
teorias para gostos diversos ou para todos eles – que pouco devem dizer do suposto
leito profundo de que emergem. Se é que emergem de algum lugar e qualquer um que
seja profundo. Profundidade é uma coordenada matemática, o que me permite insistir
na minha trivialidade preferida: experimentei um sonho. (No campo das teorias arrisco
a minha – que eu preferia entre as outras pela simplicidade: estamos sempre
sonhando; fechamos os olhos e percebemos).
Sendo de pouca importância, entretanto, é fato. Vamos a ele.
Não costumo dormir à tarde, muito menos nesses dias de calor e umidade sufocantes.
Hoje dormi. Eis o meu sonho:
Estava estranhamente no meu quarto. E a estranheza de se sonhar estar onde se
está (acordado, mas o que importa se estou lá, dormindo ou... acordado?) vem do fato
de querer estar ali de outra forma: desperto? No meu sonho, portanto, era um estranho
no meu quarto, estava recém desperto. Despertar em um sonho é curioso: acordamos
para um sonho mais profundo – uma vigília sonhada – ou o contrário? Acordado, em
sonho, deveria cumprir uma tarefa; e, sinto dizer, uma tarefa incomunicável. Tendo
dispensado a fantasia de um lugar, concentrava-a toda numa ação; ação que envolvia
ordens divinas, anjos e demônios, previsíveis duelos do bem contra o mal, os destinos
do mundo, lutas homicidas. Deixando de lado essa ação que me custa compor – ainda
que estivesse sempre lá, eu, atrás dos objetos familiares do meu quarto e de mim
mesmo, ainda que estranho, semelhante e verossímil a alguém que supunha ser eu –
sobrava o trivial: tentava associar-me aos anjos, engajar-me nas ordens divinas, lutar
contra demônios, escapar do mal e triunfar com o bem, que sempre vence no final. Vale,
ademais, algumas observações: o demônio me conhecia como um vizinho, alguém com
quem se cruza constantemente e isso, de certa forma, constrangia-me. Por outro lado,
os anjos eram intratáveis, mas não num “mal sentido”, se é que me faço entender: eram
de tratamento difícil, suas palavras mudavam constantemente de sentido de modo a me
mostrar sempre incapaz, pequeno, ingênuo para as exigências do momento. Não
conseguia compreendê-lo plenamente. O que me fazia apelar para a benevolência, à
graça, ao milagre, outros nomes que o favor deve receber em um mundo que
dispensasse favores. O sonho do favor é ser um milagre. O momento crucial do sonho,
porém, apenas se esboçava nessa trama de faroeste. Eis que, repentinamente, cumpro
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o prometido e descubro que estou morto (repentina novidade). De fato, a descoberta
me choca e desconcerta. Mas inesperadamente adapto-me rapidamente à situação e
sigo como um morto desperto. Com a descoberta passo a viver num mundo híbrido,
meio matéria, meio espírito e vagando por ruas vazias, fugindo de outros demônios –
agora desconhecidos e um pouco mais selvagens –, e devo cumprir uma certa pena ou
um conjunto de tarefas não muito complexo para enfim me redimir e ir, veja só, de
lotação para o céu. Que não me parece ser o céu, quer dizer, o paraíso, mas um lugar
mais limpo, com mais companhia e menos privação. Apesar de estar me esforçando e,
em breve, segundo o quadro geral que o sonho me fornecia, ser promovido, desperto.
Suponho não ser a redenção a parte principal do sonho – ainda que haja quem diga que
é sempre a “parte principal” do sonho o motivo de despertamos. Mas note: por princípio
o sonho não alcança o “principal”: o principal deveria caber à vida. Enfim, “parte
principal” talvez não caiba bem para nenhum caso.
Resta, as contas feitas, a tarefa, composta no sonho de múltiplas charadas,
combinações de difícil intelecção, anagramas insuspeitáveis, nomes sugerindo outros
nomes, tudo isso compondo um tal misterioso propósito que faz desse sonho, agora
contado, uma reconstituição imaginosa, caricatural, sem propósito, desconexa e sem
graça; a ponto de merecer a questão, sendo à tarde, porque já não acordou?
Omito, entretanto, um fato. Em si mesmo insignificante. No rompante da execução da
tarefa, e envolto de um imenso entusiasmo, beijei um anjo. Beijando-o, eu mesmo
sonhado pensei, “anjos não tem sexo” – o meu beijo era apócrifo. Mas no instante
mesmo desse pensamento o anjo, que visto por mim parecia uma pintura vulgar de
igreja salpicada de luz, fez-se mulher. E completei o pensamento (de um eu sonhado,
resignado a pensar em um sonho que não podia mais agir): a mulher que amo não a
encontro porque é um anjo. Precisarei morrer? (Não sei a quem cabe a pergunta: se a
eu que sonho ou a eu que sou sonhado.)
Post scriptum post mortem.
Agora é noite; desperto. Penso como um morto. De volta ao meu escritório os objetos
não se revelam, escondem-me. Tento ordenar a taxionomia de mim mesmo. A
familiaridade dos objetos me salva e pacifica. Estou protegido dos sonhos e de novas
aventuras em torno da roda de mim mesmo.
E me custa acreditar que, diante disso, haja motivos para sonhar. (Ainda que fracasse
na tarefa ingrata de dominar o sono: na cama, agora, olhando para o teto claro, vejo
apenas o branco opaco que pretendo que preencha meus sonhos bem comportados.
“O sonho participa da história”.)

ilustração: Zé VICENTE
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Louis Aragon – “les lilás et
les roses”
Apresentação

Louis Aragon (1897 – 1982), poeta, jornalista e ensaísta francês, foi, ao lado de André
Breton, Paul Éluard, Phippe Soupault, entre outros, um dos precursores do surrealismo,
movimento artístico que vai romper com as convenções intelectuais, ideológicas e
políticas a partir da primeira metade do século XX. Dando vazão a uma escrita
automática, aleatória, e a uma simbologia de desejo e inconsciente, os surrealistas
propunham um campo de significação revolucionário – muito além de uma expressão
“livre” das formas de linguagem – por reverem experiências ordinárias (no sentido de
“comum”, “normativo”) de modos de vida.
Louis Aragon também atuou ativamente no cenário politico dessa geração como
membro do Partido Comunista Francês. Foi jornalista de influentes revistas e jornais
franceses (Commune, L’Humanité, Ce soir), e, como, diretor geral da revista Les Lettres
françaises, fez chegar ao leitor francês escritores estrangeiros engajados na causa
social e política. Les Lettres françaises, aliás, ficou internacionalmente conhecida pela
acusação a Kravchenko, ex-integrante do movimento comunista da URSS e asilado
político nos Estados Unidos a partir de 1944. Em seu livro I choose freedon, o escritor
russo contribuiu com a primeira denúncia pública e oficial feita por um cidadão russo, ao
testemunhar contra o sistema de horrores do stalinismo com os gulags. Segundo Les
Lettres françaises, Kravchenko estaria se rendendo às intenções políticas norteamericanas, denúncia que é interpretada, simbolicamente, como uma arma ofensiva e
psicológica própria da Guerra Fria.
Ao se falar em Louis Aragon, não de deve esquecer, portanto, de sua imagem de
burocrata e grande defensor do stalinismo. A propósito da morte ditador russo, num
pronunciamento de teor essencialmente nacionalista, Aragon escreve, em Les Lettres
françaises:
“A França deve a Stalin sua existência de nação por todas as razões que Stalin ensinou
aos homens soviéticos em amar a paz, odiar o facismo, e, principalmente, pela
constituição staliniana, que é uma das razões pelas quais um grande povo pode viver e
morrer nas mesmas condições. “
“Les lilás et les roses”
“Les lilas et les roses” é publicado em Crève-Coeur, de 1941, em plena Segunda Guerra
Mundial, ou seja, um ano após a invasão alemã aos Países Baixos, dando início à
ofensiva no território francês.
Neste poema, Aragon narra a derrota da armada francesa, evocando, através de frases
sem pontuação, elementos bucólicos, e uma mistura de espaços e tempos verbais, a
eternização de sua pátria. Ao contrário da fase surrealista do entre-guerras, “Les lilás et
les roses” obedece a uma estrutura de métrica e rima (o que não se mantém em sua
tradução), indicando a busca de Aragon pelos moldes tradicionais não apenas da
poesia, mas de sua própria nacionalidade. Esse “regresso” ao clássico francês, ao
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contrário do que se pode pensar, fez com que o poema se popularizasse, ganhando
uma audiência de grande público, e convocando, assim, a uma atitude de resistência.
As imagens de “Les lilás et les roses” nos dão prova da fundamental relação entre poesia
e memória, o poeta retirando de uma experiência de desespero e de morte elementos
que irão conviver numa mesma atmosfera. Verdades obscuras, essas imagens
premeditam, com uma vontade de não esquecimento, o retorno a uma realidade cruel,
à exaltação daqueles que resistiram em nome da nação. Postura poética e política que
reflete a relação que a França tem com a sua própria história.
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Louis ARAGON

“les lilas et les roses”
O mois des floraisons mois des métamorphoses
Mai qui fut sans nuage et Juin poignardé
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Ni ceux que le printemps dans les plis a gardés

Je n'oublierai jamais l'illusion tragique
Le cortège les cris la foule et le soleil
Les chars chargés d'amour les dons de la Belgique
L'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles
Le triomphe imprudent qui prime la querelle
Le sang que préfigure en carmin le baiser
Et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles
Entourés de lilas par un peuple grisé

Je n'oublierai jamais les jardins de la France
Semblables aux missels des siècles disparus
Ni le trouble des soirs l'énigme du silence
Les roses tout le long du chemin parcouru
Le démenti des fleurs au vent de la panique
Aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur
Aux vélos délirants aux canons ironiques
Au pitoyable accoutrement des faux campeurs

Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images
Me ramène toujours au même point d'arrêt
A Sainte-Marthe Un général De noirs ramages
Une villa normande au bord de la forêt

www.revistafevereiro.com

90

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Tout se tait L'ennemi dans l'ombre se repose
On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses
Et ni les deux amours que nous avons perdus

Bouquets du premier jour lilas lilas des Flandres
Douceur de l'ombre dont la mort farde les joues
Et vous bouquets de la retraite roses tendres
Couleur de l'incendie au loin roses d'Anjou
tradução: Marcela VIEIRA

“os lilases e as rosas” – Louis Aragon
Oh mês das florações e das metamorfoses
Maio que se foi sem nuvens e Junho apunhalado
Nunca esquecerei os lilases nem as rosas
Nem os que a primavera em suas copas guardou

Nunca esquecerei a ilusão trágica
O cortejo os brados a multidão e o sol
Os tanques de paixão as doações da Bélgica
O ar tremente e o rumo ao enxame de abelhas
O triunfo imprudente que preza o conflito
O sangue que em carmim prefigura o beijo
E os que envoltos de lilases por um povo ébrio
De pé morrerão nos torreões

Nunca esquecerei os jardins da França
Parecidos aos missais dos findados séculos
Nem a agitação das noites o enigma do silêncio
As rosas ao longo do caminho percorrido
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A resistência das flores ao vento do pânico
Aos soldados que passavam numa onda de medo
Às bicicletas delirantes aos irônicos canhões
À deplorável vestimenta dos falsos acampados

Mas não compreendo como esse turbilhão de imagens
Conduzem-me sempre ao mesmo fadário
À Santa Marta Um general Negras ramagens
Uma cidade normanda à beira da mata
Tudo se cala O inimigo na sombra descansa
Nesta noite anunciaram a rendição de Paris
Nunca esquecerei os lilases nem as rosas
E nem aqueles dois amores perdidos

Buquês do primeiro dia lilás lilases de Flandres
Brandura da sombra cuja morte os rostos disfarça
E vossos buquês da retirada suaves rosas
Cores de incêndio distantes rosas de Anjou

ilustração: Deyson GILBERT
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Daniel Golovaty CURSINO 1

anatomy of the Israeli-Palestinian
conflict: the (un)reasons of the
block
Translated by Renata Massami HIROTA, Ana Eliza Assumpção PINHO and Tiago
AGUIAR.
With the sole exception of the election of Barack Obama to the White House, the current
state of the Israeli-Palestinian conflict incarnates a real nightmare for all of those who
advocate the end of this long and painful war through a negotiated peace that is fair and
long lasting. In February 2009 the Israeli people elected the most right-wing government
in the history of their country, whose coalition is headed by a party that traditionally
rejects the Palestinian right to have a State* – the same right fairly recognised to the
Jewish by the UN in 1948 – and another party which has as one of its main causes the
virtual cancellation of the citizenship of Israel's Arab minority. That was after two
avoidable and unnecessary wars (Lebanon, 2006 and Gaza, 2009) which resulted in the
death of a great number of Lebanese and Palestinian civilians and which have not
improved at all the strategic safety of Israel. Instead, the latest offensive against Gaza
had among its political effects the further increase of the international isolation of the
country – keeping away the two regional moderate powers (Egypt and Turkey) that could
act politically towards peace agreements– as well as invigorate, with the blood of
innocents, the jihadist speech that preaches a war of extermination against the Jews and
that has, in recent years, been led and boosted by a regional power in the process of
nuclearization.
Israeli democracy persists, but withers up under the general perception of a landscape
of permanent war and an exasperating context of the return of a destruction spectrum,
no longer embodied by pan-Arabism with their conventional armies, but by the gloomy
conjunction of the Iranian bomb and the irregular warfare that terrorist groups like the
Hezbollah and the Hamas run from the north and south. Against such threats, the power
of deterrence on which has always been built the Israeli policy towards Arab countries,
the “Iron Wall”2, has proven to be of little efficiency. In fact, Israel no longer has enemies
established as nation-states driven by nationalist, military and modernizing ideologies as
it had in the past, but as fundamentalist groups organized into precarious“sub-states” or
Islamic regimes that have no credible prospect of social and economic inclusion to offer
its people, which is then replaced by the apocalyptic ideology of jihad and martyrdom.
If we add to this the fact (demagogically exploited by the right-wing) that the major IsraeliArab minority has, since the outbreak of the Second Intifada in September 2000, adopted
ever more extreme positions, alienating itself from Israel and sympathizing with the
above-mentioned Islamic groups that openly advocate the destruction of the country in
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which they live, then we have the terrifying picture, experienced by many, of a small
nation of descendants of refugees and survivors that finds itself internally beset by a
potential fifth column of 20% of its own population and externally trapped by an enemy
so great as it is irreducible, willing to sacrifice entire portions of the “Islamic nation”
(Umma) in order to achieve its goals of destroying the “Zionist entity” and rescuing the
“Islamic land”3. It is in this swamp of paranoia and fear that grow the rotten fruits of
intolerance, racism and national-religious fanaticism, and that democratic values begin
to be seen by a growing share of the population of Israel as a luxury that the country, if
it wishes to survive, cannot afford. As an advanced frontier on the war against the “global
jihad”, Israel should resign to live by the sword, and therefore in an almost permanent
state of exception.4
Of course, this bleak picture is not (yet) true, as those who don't have their minds dulled
by the ideology of “war of civilizations”5 know, whereas it results from a selective
manipulation of facts, as well as the omission of the active policy of successive Israeli
governments since Ariel Sharon, the freezing of the peace process and the colonization
and annexation of Palestinian land in the West Bank – a policy that, for itself, also owns
an acute suicidal and self-destructive character, since it already threatens to make
impossible the solution of two states which constitutes, outside of a very long,
hypothetical term, the only solution able to establish a lasting peace in the region. But if
it isn't true, the objective picture is believable and convincing enough for most of the
Israelians that elected B. Netaniahu and A. Liberman, as well as to a significative part of
the Diaspora Jews.
Thus, the question put forward is this: how was it possible to go from a situation of broad
support of the peace process and of the resolution of both States, in the early 1990s, to
a panorama of apparently boundless ascension of fundamentalism and rejectionism from
both sides of the conflict, to which the “war of civilizations” discourse can be compared
with a high degree of similarity?6 There are several circumstantial and conjectural
answers to this question, which, as V. Safatle pinpoints in an important article on the
subject, "have long ago ceased to be a regional problem" to acquire "a greater role in
foreign (and not only foreign) world policy"7. The existence of large rejectionist minorities
in both sides (which account for over 30% of the population) which are very well
organized politically; the loss of Israeli public confidence on the true Palestinian
intentions after the failure of Camp David negociations and the advent of the Second
Intifada, with its terrorist attacks and its characteristic Islamization; inversely, the loss of
Palestinian confidence on the true Israeli intentions, which not only kept on expanding
but also accelerated the rate of settlements in the Palestinian West Bank and East of
Jerusalem amidst a peace process; the influence of Iran through Hizbollah and Hamas;
the weight of the American right-wing "pro-Israel" lobby; all of these (and there are
others) are indispensable elements through which one can comprehend the failure of the
peace process and they deserve a close analysis. However, in this article I intend to
comment on just the questions I consider to be structural to this conflict, upon which a
theoretical analysis and correct political path depends the possibility, despite of far off,
of a future peace in the region.
The Israeli-Palestinian conflict constitutes itself historically as the structurally symmetric
conflict between two national movements for the same territory, comprehended between
the Mediterranean Sea and the Jordan river, correspondent to the old, British-rule
Palestine. Such structural symmetry involved, however, a set of asymmetrical relations
between the two contenders. In favor of the jews is the fact that, after World War I,
England, heightened by the League of Nations to the post of that region's power, began
endorsing, although ambiguously, the Zionist enterprise, protecting it until the end of the
1930s, in a time when its forces were still not strong enough to guarantee its self-defense.
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In those years, the Zionist movement leaders transformed the Jewish Agency (Sochnut
Hayehudit) into a true proto-state, with a political-organizational structure that would
capacitate the ishuv8 to face successfully the immense difficulties related to the creation
of a Israel state.
Besides having a superior organization, the Jews constituted a people that could
mobilize an extremely rooted national conscience, since it didn't look centuries but
milleniums back. On the other side, the national identity of the Arab-Palestinians was still
in its infancy, barely differentiating itself from the neighbouring Arab countries. With a
political organization centered on the leadership of traditional clans, the
"Palestinians"9 could do little to avoid the zionist enterprise's prosperity, since an uprising
against Jewish presence was only made clear with the Arab Rebellion (1936-39), under
the leadership of Haj Amin al-Husseini, Jerusalem's mufti, inside a context of its alliance
both political and ideological with a Nazi Germany.10
On the other hand, in relation to the demographic factor there was a brutal lack of balance
between contenders. In the 1930s, the ishuv counted a few hundred thousands of people
facing the immensity of the Arab surroundings that, in case of a war, was clearly on the
side of its Palestinian brothers against the "Zionist invader". The Zionist movement's
leaders thought its demographic density would grow by what they hoped would be a
great flux of European Jews that would have, in Palestine, its only refugee against the
rising anti-semitism. Unfortunately, before the beginning of World War II, few could
imagine the terrifying dimension of Nazi extermination. Thus, with its demographic basis
drastically reduced, the Zionist project acquired an aspect as implausible as inexorable.
Implausible because even in the case of victory in the approaching war, Jews were
condemned before-hand by both geography and demography to constitute a small
enclave fixedly besieged by a hostile environment. Inexorable because the ishuv and the
European survivors of the Shoah didn't have any other option besides moving towards
the creation of the much dreamed Jewish state11. Besides, after public acknowledgment
of the Shoah's dimension, more than ever were the Jews convicted of the justice of their
cause, afterall wasn't it true that Herzl's premonition that "the class battle will be made at
our expense" (The Jewish State) became real in an unimaginable scale to the political
zionism's own idealizer?
Following victory in the War of 1948, the State of Israel settled over 78% of the British
Palestinian territory, while the current regions of the West Bank and Gaza were claimed
by Jordan and Egypt, respectively. The solid majority of the population of the conquered
area was constituted of Jewish people, at the expense of the expulsion of over 700
thousand Arabs to the adjacent countries, where they went on to live as refugees12. An
extremely violent war was fought, which, to the Palestinian Arabs, whose leaderships
had bet all their chips in “throwing the Jews over to the see”13, resulted in a national
catastrophe, the Nakba. For the Jews, as well, much more was at stake than the
definition of boundaries, for there was a general perception that an eventual defeat by
the Arab armies would mean the complete obliteration of the ishuv, that is, possibly a
second genocide of Jews only three years after the end of the Second World War.
Notwithstanding the victory in the War of 1948, the frontiers of the new State remained
extremely precarious defense-wise, due to the fact that Ben Gurion had refused, clashing
with the opinion of his generals, to set forth an advance of the Israeli army over to the
West Bank and Gaza in November 1949, when that had become a military possibility14.
If we take into account the fact that the political elites and Israeli militaries believed that
making peace with the Arabs would only be possible when they were convinced of the
impossibility of destroying Israel, then we can comprehend the meaning of the sentence
that Ygal Allon, one of the legendary Israeli generals of the time, proffered at the end of
the military confrontations: “Israel has won the war, but has lost the peace.”
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At this point emerges one of the essential elements of the Israeli-Palestinian conflict and,
in a broader view, of the Arab-Israeli conflict: the fact that we are not dealing with a
classically made territorial conflict, meaning a conflict in which two or more nations
dispute among them territories and frontiers<15. That's that for a few basic reasons. One
of them is set upon the constatation that, from both sides of the conflict, there were
narratives build into a properly existential dimension. For Arab-Palestinians, it's their
national identity itself that was build upon the idea of an ancestral land invaded and
profaned by a particularly awful sort of Occidental imperialists, the "Zionists", for who
there was no historical bind between the region they had travelled to, aiming just to
explore and dominate.16
In similar although not symmetrical fashion, for the Jews the war with Arab nations
always had an existential dimension, that is, it always endangered the most elementary
right to life and collective existence of the Israeli nation. One of the factors that explain
Israel's victory in the three great wars with Arab countries (1948, 1967 and 1973) is the
presence of a general conviction between the people that, if they want to live, there just
wasn't anyway they could go out defeated. If the Iron Wall doctrine was always false,
given it blends in space and time the diverse Arab world17, it has so far been politically
victorious because it's set upon one undeniable truth: the radical Arab refusal in
recognizing Israel's right to exist.18
An irony in this story is that the exceptional circumstance of a nation fighting for its right
to exist can be seen against the background of a political Zionism that historically took a
paradoxical shape of "normalizing revolution". Given the fact that dispersion and thinning
of the national ties of the Jewish people tended to rise by the action of blending and
leveling trends of a modern age that wanted emancipation, there was nothing like an
"inexorable" or "progressive" historical current that assured the continuing existence of
Jews as a nation. Once verified the reality that the existence of the Jewish people -people persecuted and scattered for almost two thousand years -- didn't just happen
through history but also despite of it, it became, according to David Ben-Gurion, a matter
of beginning the "Jewish revolution" (zionism) as a revolution against history19, meaning
an affirmation of national rebel will against anti-semitism as well as against what was
seen as a resignation from those who no longer wanted to sustain the memory debt that
they were Israel's sons20. A revolution then doubly sui generis, because besides
opposing an historical current it had as its main goal to assure Jews the universally
recognized right for all people to organize themselves nationally inside territorial frontiers
of a state that assured them safety and self-determination. A revolution, then, that
transformed Jews into "normal" people, a nation living and acting amongst other
nations...
In Israel's building process, however, it became clear early for Zionists that reuniting a
scattered folk to a new nation wouldn't be a result of natural, spontaneous processes of
immigration induced by liberal, market-oriented societies but it had to be necessarily the
product of a plan, meaning of a political elite that, like a Bolshevik guard created the
economical, political and institutional infra-structure of what the new Israeli nation should
be21. The force of this constatation was such that it achieved, for example, the
transformation of a liberal such as Theodor Herzl into a strange type of utopic socialist
of the 20th century22. So much that at the base of the Zionist project there were
institutions such as Histadrut (a syndicate center) with its companies complex, with its
own education and health system; the kibutzim and moshavim; the pioneering youth
movements and, of course, the Army itself as instruments to build ties of solidarity and
organizing political projects capable of giving a quite diverse set of Jewish emigrants and
refugees the positive political content and a sense of common destiny autonomously
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given, meaning they were to go beyond fear in the face of global anti-semitism and
enemy Arab nations.
After the Six-Day War, the conflict acquired a new and decisive dimension. The Israeli
occupation in Gaza and the West Bank, territories densely inhabited by Arabs, produced
the extremely structureless effect of reopening the internal Israeli debate about the
country's frontiers, a fundamental debate that should have been over with Israel's
political defeat after its military victory over Egypt in the Suez campaign, in 195623. Well,
a frontier isn't made of only an imaginary line that establishes quantity of land that
belongs to a state, but a limit that retroactively determines the essential contours of a
certain nation, contours not only physical but also political and institutional. It's about
nothing less than the way a people builds its political identity as a nation in the face of
the Other, as well as a social bind that establishes itself between the citizens. An
undefined frontier, over which there's no consensus, internal or external, acts inevitably
as an open wound in the nation's body, dangerously pending towards "creating organic
ties between nation, state and people", instead of the democratic notion of a social
contract.24
Shlomo Ben-Ami25, answering the recurring namecalling by the Israeli right-wing, that
dubs the left as "unpatriotic", "defeatist" and even "traitor", affirmed that "the right-wing
doesn't hold the monopoly on patriotism" and remembered that "in this country (Israel),
patriotism was invented by the left and not by the right"26. Indeed, there might not be a
monopoly, but it's impossible not to verify that since Camp David failed and the Second
Intifada burst, it has been obtaining a crushing hegemony . The most impressive result
of past Israeli elections was not the Likud victory, but the humiliating defeat of the
workers' party, the party that practically founded Israel and that did not feature even
amongst the three most voted parties. Such a fact can only be really understood if one
takes into account the corrosive effects produced by the murderous combination of a
sort of "state of exception" (the Occupation) that has perpetuated with the rolling of
political and institutional structures through which Zioniosm has gained an historical
consistency, like socialization and social security devices that were dismounted by
neoliberal politics in the last decades, that transformed Israel from a successful model of
social-democracy into a peripheral nation, the second most unequal country in the
developed world, below the USA only.
It was after June 1967 that the National Religious Party, at the time politically
inexpressive and that used to support workers, began developing an aggressive political
theology, centered around an Eretz Israel mystic that little had to do with traditional
Jewish religious orthodoxy27. And already in 1977, only 10 years after the Occupation
began, it became possible for a right-wing Israeli party, with Menachen Begin leading the
way, to win national elections based on a nationalist speech about the integrity of Eretz
Israel and turned to the electoral populist capitalization of a social integration deficit that
could be already verified in communities of sefaradim Jews. Besides, one of the most
pernicious effects for the Zionist project of national construction produces by the above
mentioned combination between undetermined frontiers and neoliberal politics is the
impressive internal fragmentation of Israel, by which the country has been transforming
into a conglomerate of "subcommunities" whose interlocution, given the precarious state
of political camp (that is, of a common space for legitimate disagreement), becomes
progressively more problematic, with its unit depending more and more of fear of the
enemy.
So the nationalist and xenophobe wave that has been taking over Israel, despite
appearances, should not be understood as a radicalization of Zionism but, on the
contrary, as a result of its disaggregation and possible failure as an historical project of
national normalization, because the right in power wouldn't have any consistent national

www.revistafevereiro.com

97

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

project and doesn't have anything to propose if not "conflict administration", meaning the
perpetuation of a state of exception that can only be maintained through fear, fanaticism
and populist demagogy and that, if it's not politically defeated, will fataly end up
transforming Israel -- for the immense joy of tyrannies and anti-semite movements that
have, in "anti-Zionism" their main flags -- into a true pariah state, in which "apartheid" will
not be just a propaganda piece from its enemies.28
The national Palestinian movement has also been suffering a similar process of
decomposition. The national Arab-Palestinian identity, which began with the Nakba
trauma and was ironically consolidated by the Israeli victory in the Six-Day War (when
Gaza and West Bank territories were united by the Occupation), achieved its historical
high with the emergence of the first Intifada, in 1987, an occasion that, under the influx
of popular uprising, the civil society organized itself as a political community gifted with
its own identity and national project. From this perspective, comparison between the two
Intifadas becomes clarifying. The first Intifada can be justly characterized as an authentic
popular uprising for national liberty because, through the organization of civil
disobedience, it structured the Palestinian society in the fight for universally
acknowledged rights. Violence was not absent, but it was majorly due to Israeli soldiers
in occupied territories, a fact that made it be considered (even for not so few Israelis) as
a legitimate counter-violence. In the middle term, its political effect in Israel was to
demoralize the nationalist, manicheaist and victimizing rhetoric of the right, moving the
public opinion towards the left, on the direction of a two states solution.29
The second Intifada, that emerged in September 2000, although it initially counted some
popular participation quickly narrowed down to not much more than a wave of terrorism
against Israeli civilians, perpetrated mostly by Hamas, an Islamic radical group that in
the Oslo period had already promoted a killer sequence of terrorist attacks inside Israel,
aiming (successfully) to bomb peace negotiations. Contrary to what the forgetful and
incapable of learning with history left-wing repeats over and over, Hamas does not
constitute itself as a national liberation movement. Firstly, in its political horizon there's
no liberation, but the building of a clerical-military dictatorship through an anti-semite
program with a genocidal stroke. Secondly, and that is a point I want to highlight, neither
should Hamas be considered a national Palestinian movement, because if it's true it is
composed of Palestinians and aims for "Palestin's liberation" (the destruction of Israel)
it's not less true that it incarnates an arm of the Muslin Brotherhood inside the Palestinian
territory, having as a bigger reference not the Palestinians as a nation but as Islamic land
and Umma.
Therefore, the rise of irrational and (self) destructive ideologies from both sides is not
due to a merely psychological incompetence for dialogue from the contenders, neither
due to the incapacity of most Israeli and Palestinians to imagine themselves in each
other's shoes, as a well-intentioned but unfortunately pacifist mantra keeps repeating.
With an affirmation such as that, it's not intended at all to devalue or minimize the
importance of dialogue and political imagination, but to claim attention to the fact that, at
the root of both the impossibility of one and impoverishment of the other, there's a
peculiar frontier indetermination that produces and reproduces tirelessly the conflict's
ugliness. It's in the indistinction between people and land; people and nation; politics and
religion; defense battle and conquer war that dialogue is poisoned beforehand and that
words like "peace", "justice", "liberty" and "democracy" can mean at once themselves
and their opposites.
Besides that, and as if the regional imbroglio wasn't enough, the Israeli-Palestinian
conflict is affected by a second order of indetermination, of a global dimension since it
happens to be grounded in a region that configures itself a frontier of two civilizations
that, under the hegemonic narrative, would be at war. Thus, ideology of the "war of
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civilizations" -- a mystified formula of the global social conflict that, in the impossibility of
expressing itself as such is dislocated to the "culture" sphere -- condenses itself in the
"Palestinian issue" that is then inflated and gains, with that, an archetypal type of conflict
of Good versus Evil.30
But the crisis of a political form of nation-state is general, as well as the mental extinction
to which it's associated31, and manicheaism isn't only on the right and a similar process
of mystification also occurs with the ideology of certain lefts or extreme-lefts that, through
a sort of anti-imperialist gnosis, translates to the new language of anti-Zionism all of the
most virulent stereotypes of classic anti-semitism. That's how Zionism stops being a
national liberation movement, propelled by a people universally repressed and
massacred -- and that should be historically contextualized, analysed in its diverse
aspects and strokes and, evidently, criticized -- to become the evil product of an Western
or imperialist setup that has as its goal to submiss Arab people. "Inherently racist",
therefore, and that would possess presence all over the place: the "Jewish control of the
press" transforms to "Zionist lobby in the media". Israel, son of an impure wish, brings
colonialism in its DNA. The incarnation of the essence of the "Jew war provoker" is
absolutely to blame for all the belic confronts in which it took part, since it promoted a
"permanent war against the people"32. It doesn't have a dignified story to be told; a people
with traditions, conflicts and diversity; social and cultural conquests to be recognized or
any merit-worthy institutions. Reducing it to the most perfidious plasmation of power and
money from the imperialist West, it would constitute an "artificial state"33 or a "Zionist
entity" that, being a "strange body" or a "parasite" in the Middle East, it would embody a
mortal danger to all people in the region, and for that it should be swept out at any cost.
As a new figure of the Jewish crime's cosmical character, Israel is at "the root of all evil"34:
its original sin was to be born.35
In this minefield of Palestinian-Israeli conflict, the question put forth for socialistdemocrats and, more broadly, to the democratic left is how to untangle knots that have
barred a conflict of social and national roots to be treated as such, in the political field,
as to avoid its mystifing dislocation to the spheres of religion and culture with its inherent
racist, Islamophobic and anti-semite consequences. At this point, it is needed to agree
plainly with V.Safatle's central argument36, although we disagree here, at least partly,
with its historical context and political path. That's for three basic reasons. The first is
that, although Safatle justly highlights the role West had historically played and keeps
playing in the political field block37 in the Middle East, he forgets to point out the equally
important role carried by internal factors to Arab and Muslim societies. It wasn't the
American policy the responsible for the failure of Nassarist pan-Arabism, but its
congenital authoritarism and patent warmongering that brought defeat in 1967.
In the same fashion, although the US have supported radical Islamic movements during
the Cold War, they didn't invent and it wouldn't be correct to exclusively blame their policy
for the current growth and scary popularity of these movements. With that, what was
meant is that the democratic left it's elementary to make a ruthless critic of third-world
and anti-imperialist mythology whose drops are abundant in "pro-Palestinian"
movements that, while not headed by a certain adept left, are embodied by it. Thus, when
critic resumes itself to Western politics, at best it leaves intact today's ideology, the main
responsible for the poisoning of the possible and necessary dialogue between truly
pacifist and internationalist Jews and Arabs.
Such one-sidedness from V. Safatle is correlative, for itself, of fatal underestimation that
seems to pour from the text both in depth and in amplitude of intellectual and moral
degradation of the left sectors mentioned by R. Kurz, with whom Safatle debates and to
who he denounces for what would be imprecision and confusion in an analysis he (Kurz)
makes of the ideological compromise of this left with its totalitarian and anti-semite
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movements such as Hamas and Hizbollah, not to mention the Iranian regime. I think
such critics do not procede for the simple fact that confusion is not, at least not on that
point, in Kurz's head, but precisely in the movements and ideologies to which he refers,
justly characterizing the mix of (neo)bolshevism, anti-imperialism, third-world mythology
and post-modern culturalism as an "ideological penury".38
It's quite true that Safatle admits the hypothesis of the existence (but wouldn't admit just
one hypothesis be enough, in current circumstances?) of some ideological complacency
from the left with fundamentalist and anti-semite groups such as Hamas, to which he
responds that "there is no compromise possible between the left and a group clearly antisemite and reactionary. On the contrary, it represents everything against which we fight,
since it was the left that elevated anti-semitism to the post of one of the most
unacceptable crimes (think of Adorno's bigger role, in that direction)".
In a context in which many left-wing intellectuals are quiet or shuffle over the question,
such declaration of principles by an intellectual of V. Safatle's post is certainly welcome.
However, it's impossible not to note there's something confusing and criticizable in his
formulation as it is set upon a "we" ("the left") that, after totalitarian experiences in the
20th century, I think are just unsustainable. Otherwise, let's see. Could it be that the fact
that Adorno put, in a central role, the accusation of anti-semite violence authorizes us to
credit it to "left", generically speaking? As to Adornian analysis and critics to antisemitism, were they really incorporated and assimilated into current left movements'
politics? Is it unkown that the tragedy Adorno considered central to the 20th century, the
Shoah, has been trivialized systematicaly by numerous left-wing groups that have no
scruples in comparing Israel to a "Nazi state"?39 Or has negationism sprouted inside the
left? Or event that the order for the destruction of Israel has become an acceptable and
current "opinion" in the extreme-left movements, in the same way of conspiratorial
theories with anti-semite motifs about 9/11?
To prove such facts, a quick reading of documents and texts published in such
movements' websites would suffice, or even the participation in just one of numerous
manifestations "against the Occupation" that have happened during the last decade all
over the world. I quote as an example an excerpt of a document from a well-known
trotskists Brazilian party and that enjoys a good penetration in student movements. The
document talks about the last war in Lebanon, that opposed the Israeli army and
Hizbollah:
"The world left organizations should answer clearly to the following questions: are we in
favor to the current war's development until the complete defeat of the Zionist army the
state of Israel? Are we in favor that actions against people of the Israeli colonial enclave
-- by the Hizbollah, Hammas and Islamic Jihad -- rise and become more effective? Are
we in favor or not of demanding that Arab governments, whatever their characteristics
may be, intervene in this war to facilitate the defeat of the state of Israel?
Those who answer those questions with a 'no' have stopped being revolutionaries to be,
in Lenin's words, transformed into 'mere small-burgeoisie pacifists'. From our part, we
reinforce the affirmative answer to each of these questions. We are one with Palestinian,
Lebanese and Arab masses in the defense of the destruction of the state of Israel.
However, differently from Islamic fundamentalist currents, we make this defense inside
the same perspective that existence at the root of the Palestine Liberation Organization:
the creation of a secular Palestine, democratic and non-racist."40
Could we include a group that defends such monstrosity -- and to which it obviously can't
be denied the "left" attribute -- in this "we" that Safatle mentions? From the democratic
left perspective, that understands that the enemies of a free, just and emancipated
Humanity are both from left and right, no. It's precisely that crucial distinction between a
democratic left and a totalitarian or authoritarian left that makes it politically urgent,
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especially to what concerns the Israeli-Palestinian conflict since after years of millitance
in movements that ask for peace between Israel and Palestine it becomes hard to avoid
the strong conviction that today the biggest enemy of Jewish pacifism, be it Israeli or not,
is not Israel's right41 but this violent left-wing that acts in the direction of stopping the
construction of a broad international front supported by the majority of both people, in
favor of a just and negotiated Peace for the conflict.
At this point, one cannot not talk about the binational solution. As it could perhaps be
clear, it is impregnated with the same general indetermination that is responsible for the
continuing existence of this conflict, because if we pay attention we can perceive that the
above mentioned document from the trotstkist party also defends a "binational solution"
through which would be formed one democratic, post-Armagedon state, to be made of
the supposed Arab winners -- well supported by the region's dictatorships and
fundamentalist movements -- along with hypothetical Jewish survivors... It's clear that, in
this case, such "solution" is just an euphemism for the genocidal program of Israel's
destruction.
It's true however that there are also defenders of an authentically democratic and
universal binational state, like the late Palestinian intellectual Edward Said and, no doubt,
Vladimir Safatle. It happens that the defense of that position, although legitimate, in
reality ends up blocking any possible solution for the conflict. That's not just for the
practical-political difficulty that it would inevitably associate itself with such "binational"
farse, but mainly for its latent incapacity of answering to the fact that, in that region,
Jewish are a small minority that, with no state of their own would not possess any kind
of self-defense. Only in a completely pacified and unmilitarized Middle East, where it'd
be impossible to even publicly declare "death to the Jews", would it be plausible a radical
situation of dissociation between state, people and nation, "an elementary impetus*** of
the modern state", as Safatle wants. Well, as the most elementary common sense makes
us recognize, we are, at best, very far from such situation, that would demand time that
people in that region just don't have.
Although there should no be any doubt about the political position taken here in relation
to the bolshevism as to its referred mixture with third-world mythology -- its critic is one
of the most urgent necessities for the unblocking of the peace path -- at this point it's
tempting to remind, against many Leninists eyes, one of the (few) democratic lessons
from Lenin, the one that speaks precisely about the question of nationalities and cautions
us to the fact that the abstract defense of the union between conflicting nations always
ends up intervening in the crushing of the minority, thus the need to validate the right of
people's self-determination.42
The obtainance of a just peace between Israelis and Palestinians goes first through
recognizing the great difficulties that involve this conflict and single it out in relation to
any other type of national conflict. The necessary restauration of the political field makes
us oblige to an ulterior** compromise with recuperating words, in their capacity to index
and give meaning to determined realities. Only that way will they stop working as verbal
guns to become seeds of an authentic addressing to the other, in its concrete painful
reality but also its life-valuing bet, hopeful of a reconciliation.
To face the general indetermination that blocks communication and perpetuates the
barbarity, we need to first retrieve the elementary capacity to discern, stroking clear
ethical and political frontiers capable of delimitating a common program for the majorities
of both people that still want to live in peace and in a dignified manner43. Such program
has to include, morally, the unconditional rejection of terrorism, one-sided forceful
solutions, anti-Arab racism, Islamophobia and anti-semitism -- even, or in spite of when
the latter comes shaded in anti-Zionism; in the political field, the recognizing of national
rights of both people, what implies in current circumstances in a solution of two states;
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and in the intellectual plan, a rigorous and intransigent demystification of ideologies and
mythologies responsible for the inflation of this conflict and that threaten to throw the
entire region into catastrophe. Only from there can it be possible that "two people equally
victimised by exile, banishment, persecution and humiliation" share, through true
dialogue, this common experience that they can transform into a "master spring of a new
moment of creative politics".44 Oxalá!
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destruction of Israel abounded. One of the organizers, the SINTUSP [workers' union at the University of sao paulo],
has even accused, in its journal, the "genocide Jews" to want to restrict democracy in the university ...
Racist formula that assumes the legitimacy of the state in the "naturalness" of blood and soil, of which the
"cosmopolitan Jew" would be excluded ...
To remember the famous expression applied to the Jews by the notorious Protocols of the Elders of Zion.
For some analysis of the phenomenon of anti-Zionism as anti-Semitism of the left see Poliakov,L.,“Do
antissionismo ao antissemitismo”; Wistrich, R., Left agaisnt Zion; Taguief, P.A., “La Nouvelle Judeophobie”. All of
them are historical-sociological studies. There is still a lack of a theoretical analysis of this phenomenon in depth,
such as those made about anti-Semitism in general, Sartre, on the one hand, and Adorno and Horkheimer on the
other, whose relations between Manichaeism, atrophy of experience and anti-Semitism remain current. In this
context, it is worth quoting them in full: “Only a strong sentimental prevention can give a dazzling certainty, only
it can keep thinking on the sidelines, only it can remain impervious to experience and persist for a lifetime. The
anti-Semite has chosen hate because hate is a faith originally; he chose to devalue the words and the reasons.
(...) He does not refer to Manichaeism as a secondary principle of explanation. But the original choice of
Manichaeism is what explains and and conditions the anti-Semitism. "(Jean Paul Sartre, “Reflections on the Jewish
Question”). Adorno and Horkheimer come to reflect the occurrence of this phenomenon on the left:“It is true that
individuals who are psychologically more human are attracted to progressist ticket, but the progressive loss of
the experience ends up turning the enthusiasts into enemies of the difference. Not only is the ticket that is antiSemitic anti-Semitic, but the mentality of ticket in general”(Theodor Adorno e Max Horkheimer, “Dialectic of
Enlightenment”).
See article above.
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Kurz, R., op., cit. On the other hand, what seems reprehensible in Kurz’s text is its gross one-sidedness to
summarize the Gaza War only to the anti-Semitism of Hamas, which, in turn, would place the embodiment of
anti-Semitism structural capitalist crisis, as if we were not dealing with a territory that is under a suffocating and
unjustifiable siege for long. Not to mention that observers such as former U.S. president D. Carter alerted to the
fact that Hamas would accept a new truce, if they could negotiate directly with Israel.
The association between the State of Israel and the Nazis is not only, as stated by V. Safatle, a form of not
wanting to discuss it, but consists in part of a larger strategy to delegitimize Israel's program of its violent
destruction. As mentioned above, it is a speech that translates the core clichés of classic anti-Semitism into a more
palatable language to the left, since it does not come directly into racial categories. It is still missing an in-depth
analysis of this type of anti-Semitism that keeps (but fakes) the reference to the universal.
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02/08/2006.
Ver
site:
www.pstu.org.br/internacional_matéria.asp?id=5404&ida=0.
The highlights are mine.
Contrary to the assertions V. Safatle in his article.
Slavoj Zizek, despite the huge differences that any democratic left should have about this author -as, indeed, for
Lenin - is one of the few in the far left who highlights the importance of this democratic lesson of the Bolshevik
leader to the Israeli-Palestinian conflict, which logically leads him to defend the continuation of Israel as Jewish
state. Cf. “Bem vindo ao deserto do Real”, p. 144 e p. 151. In addition, binacionalists also forget - what
connoisseurs of Adorno such as V. Safatle should not do – that the Jewish are not a minority either, given that
historically they have occupied a position that projected on themselves the general resentment of the "dominated
of the domination of nature” ( Adorno and Horkheimer, op. cit. ), so that from the "anti-race" of the extreme right
to the "elite racist," "Zionist" and "imperialist" of "cosmopolitan bankers" of certain left, anti-Semitism, across the
political spectrum from end to end, is the realization of the oxymoron of a "universal racism" which, therefore,
may even be in the form of anti-racist speech. Obviously this makes the position of Israeli Jews much more fragile,
making a one-state solution to the conflict even more difficult, and once again giving reason to Hegel, for whom
- as appropriately quotes V. Safatle - "the worst disasters are usually made with the best reasons" ...
Would it be a coincidence that the movement against Israeli occupation of greater symbolic impact, namely, the
soldiers of conscientious objectors (refusiniks), is called "Iesh Gvul", ie, "There is a limit", with the double sense of
boundary that should not be trespass and of an ethical line which a soldier has the right and the duty to refuse to
transgress?
V. Safatle, op., cit.
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