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apresentação
Em seu quinto número, a revista Fevereiro vem excepcionalmente extensa. O que
traduz, em parte, o esforço dos editores em levar a cabo uma revista que seja plural e,
além disso, que não fuja da complexidade dos problemas que se propõe enfrentar. Um
dos eixos em que gira este quinto número é, podemos dizer, o da democracia. E o
tomamos, apesar de não estar indicado explicitamente, também porque a democracia,
como problema, desafio e impasse, está presente desde sempre na origem da
Fevereiro: qual democracia para qual esquerda?
Ela está presente neste quinto número com diferente matizes e, diríamos, em diferentes
escalas, enriquecendo sua complexidade: no texto de Maria Caramez Carlotto, que abre
nosso número, sobre a crise recente da USP. Sem voltar à chave Universidade e
Democracia, mas dando-lhe uma amplitude maior e mais crítica, a autora, em texto claro
e agudo, investiga que a Universidade vai se constituindo à medida que vai se tornando
cada vez mais explícita a incapacidade de haver minimamente o reconhecimento de
que há e pode haver conflito e conflito legítimo. A crise da USP pode ser a crise da
universidade brasileira, o que, com as ressalva específicas da USP é, mas pode ser
também, sintoma do quão antidemocrática é a própria sociedade brasileira, e o quão
regressivo pode ser o mito da cordialidade nacional, como dispositivo de, primeiro,
negação do conflito, e, segundo, de supressão abstrata dele.
A democracia e seu lugar também estão presentes no texto de Marilena Chauí acerca
do fundamentalismo religioso e da teologia política. Marilena Chauí coordena, com muita
pertinácia, uma miríade de elementos que formam o que se pode chamar de nossa atual
constelação teológico-política - que desde o governo Reagan, por exemplo, até a última
eleição presidencial brasileira faz-se mais e mais presente. Tal esforço não deixa de
revelar uma tendência que pode se tornar hegemônica, desde que se realize as
condição necessárias à antidemocracia e, no limite, à contrademocracia que ela
encarna. A democracia sem lugar para o conflito sucumbe ao dogmatismo do discurso
religioso tal como este se constitui contemporaneamente, e que, ao ocupar o espaço
público, cria as condições de seu desaparecimento (muito diferente do que a experiência
histórica nos informa, sugerindo que pode estar em curso um novo arranjo entre poder
e discurso).
Também nos textos de Ruy Fausto o problema da democracia reaparece: está no fecho
do tríptico publicado aqui mesmo na Fevereiro (Esquerda/direita: em busca dos
fundamentos) e também no que pode ser entendido como o excurso da última parte
desse esforço teórico, publicado neste último número com o título ?A teoria da história
de Zizek?. Pode-se dizer que esse excurso completa o longo ensaio sobre a esquerda
e seus limites e, ao completar sua crítica - aqui em sentido amplo -, aos escritos de
Zizek, Ruy Fausto pretende atualizar não apenas o que hoje é esquerda, mas o que
pode ser um pensamento de esquerda. Também publica um pequeno post scriptum ao
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recente livro de Vladimir Safatle, ?A esquerda que não teme dizer seu nome?, em que,
ainda uma vez, o debate em torno de esquerda e democracia reaparece com muita
vivacidade.
Em um registro menos teórico e mais conjectural, podemos agrupar os textos que
versam sobre a nossa mais recente ditadura. Encabeçando a lista, o que entendemos
ser o desenvolvimento de uma primeira reflexão feita sobre nossa transição democrática
e seus limites, no primeiro número da Fevereiro, Cícero Araújo retoma e explicita
aqueles termos, pensando, agora, mais especificamente, na Comissão da Verdade e
nas possibilidades que ela abre para pensar não só os limites de nossa transição como
as possibilidades da nossa (tímida) democracia. Como passar do caso à lei, no caso do
autoritarismo em geral e da ditadura em particular, também parece ser uma pauta
sugestiva para a Comissão da Verdade, que não deve se limitar a apontar os
perpetradores de tortura, talvez o mínimo que se espera, mas, além disso, dar melhor
conhecimento ao enraizamento desse mecanismo entre nós. Por familiaridade, se
juntam a essa reflexão os textos de Yara Frateschi e Alexandre Carrasco em torno
daquilo que permanece ou não da nossa ditadura. Pensando o tema a partir de uma
tese polêmica da Paulo Arantes, Yara pretende escapar daquilo que considera ser um
fatalismo presente em Arantes e que condenaria não apenas nossa democracia, mas
qualquer democracia a ser tão somente uma ditadura disfarçada. A questão seria: a
crítica à democracia se resolveria assim, no seu esvaziamento radical? O debate
permanece aberto e esperamos que seja retomando nos próximos números.
Completando esse largo quadro sobre a democracia e suas possibilidades, agora sim
em registro factual, temos o texto de Pierre Magne e Claire Tillier, sobre às eleições
francesas - a última eleição presidencial e a eleição legislativa que a segue -, a que se
segue uma breve discussão de Cícero Araújo e Ruy Fausto. O debate de Cícero e Ruy
permanece, porém, como início do debate. No entanto, o conjunto de textos incorpora,
ainda que indiretamente, quase todos os problemas contemplados por vários artigos
deste número: democracia, representação, esquerda e direita, capitalismo e crise
mundial. No próximo número, aguardamos ainda mais uma contribuição de Pierre
Magne e Claire Tillier, de modo que o assunto não se encerra aqui.
Não exatamente no centro dos problemas em torno da democracia, mas certamente no
centro da política contemporânea e da experiência contemporânea, temos duas outras
contribuições: o texto muito rico de J. A. Lindgren Alves, que propõe um quadro muito
sugestivo da dimensão política e suas consequências no que diz respeito ao problema
do reconhecimento e da identidade étnicas, e o texto de Jonathan Freedland, publicado
com a anuência muito gentil de The New York Review of Books, sobre a vida de
palestinos e israelenses em Hebron, um texto muito lúcido e por isso não menos
perturbador.
Completando o quadro tem-se ainda três resenhas, feitas por José Luiz Neves (Marx,
entre Marx e Faucault, sobre Marx, prénom Karl, de Pierre Dardot e Christian Laval),
Daniel Golovaty Cursino (sobre A linguagem do Império, de Domenico Losurdo) e Luiz
Damón Santos Moutinho (?O sujeito da democracia?, sobre La démocratie sans demos,
de Catherine Colliot-Thélène).
At last, but not least, a nossa tradicional seção literária traz um conto de Panteleimón
Románov, ?A contabilidade italiana?, na tradução de Moissei Mountian e com posfácio
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de Daniela Mointian, e ainda dois textos de Henri Michaux, ?Conselho a respeito de
pinhos? e ?Conselho a respeito do mar?, apresentado e traduzido por Érica Zíngano e
Marcela Vieira.
Reforçando o que caracteriza o espírito da Fevereiro, a revista continua
permanentemente aberta ao diálogo, seja na forma de artigos, seja na forma de réplicas
e tréplicas de todos que se sentirem concernidos pelos problemas e textos aqui
abordados.
Encerramos fazendo nossas as palavras de Borges: ?Deus te livre, leitor de prólogos
longos. A máxima é de Quevedo que, para não cometer um anacronismo que facilmente
se descobriria, nunca chegou a ler os de Shaw?.

Boa leitura!

www.revistafevereiro.com

7

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Maria Caramez CARLOTTO

determinações cognitivas de um
conflito: a USP e a sua crise
Em outubro de 2011, praticamente ao mesmo tempo em que era considerada a melhor
universidade latino-americana pelo QS Top Universities Ranking, a USP viu eclodir, no
seu interior, uma sequência de protestos e conflitos que em poucos dias a colocaram
diante de uma das maiores crises da sua história.
A versão que então se difundiu atribuiu o início do conflito à resistência de estudantes
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) à presença da Polícia
Militar no interior da cidade universitária, e à consequente restrição de práticas ilícitas,
supostamente aceitas e praticadas até então. A forte reação à ameaça de prisão em
flagrante de três alunos que estariam fumando maconha no estacionamento dessa
Faculdade foi vista como expressão de uma defesa contestável de privilégios. Os
protestos que se seguiram a essa primeira revolta – ou seja, a ocupação da direção da
Faculdade de Filosofia, a ocupação da reitoria da USP e a greve estudantil de quase
três meses – seriam, segundo essa versão, simples desdobramentos dessa faísca
inicial, nela residindo toda a sua significação.
A cena montada pela contraposição “USP, líder dos rankings – USP, palco de protestos”
mobilizou e fortaleceu um conjunto de oposições que, há tempos e não somente na
Universidade de São Paulo, vem determinando a compreensão dos processos de
defesa e oposição à transformação das universidades1. Seguindo esse esquema de
classificação teríamos, de um lado, a “melhor universidade do país e da América Latina”,
a “USP moderna, eficiente e produtiva”, a universidade do “interesse público”, dos
“produtores de conhecimento”, dos “cientistas sérios”, dos “profissionais
comprometidos” e dos “cursos de excelência”. De outro, e atuando contra essa primeira,
a “USP atrasada”, dos “alunos mimados e baderneiros”, dos “professores improdutivos”,
dos “defensores de privilégios em diferentes níveis”, das “minorias radicalizadas e
intransigentes” e dos “cursos decadentes ou de segunda linha”.
Não obstante o seu elemento fortemente caricatural, essas oposições difundiram-se
rapidamente, impondo-se como verdadeiros esquemas de percepção e legitimação que
determinaram a apreensão e a compreensão da crise da USP, dentro e fora da
universidade.
É à luz dessas oposições que compreendemos melhor a ponderação do atual reitor da
USP em entrevista ao Estado de S. Paulo: “é digno de nota a USP estar bem situada
nos rankings internacionais, apesar de sofrer ataques como o atual há anos”2. É também
nesse registro que podemos compreender a velocidade com que se difundiu a certeza
de que havia uma polarização marcante entre as “exatas” e as “humanas” no interior da
universidade, sendo os primeiros, defensores da “segurança” e da “ordem” necessárias
ao trabalho de qualidade que desenvolvem, ao passo que os últimos, endossados por
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seus professores, seriam defensores de “privilégios” e partidários de ações de caráter
“extremista” e “radical”.
São exemplos significativos da difusão dessas polarizações estanques, os artigos
assinados por José Nêumanne no Estado de S. Paulo, particularmente “A revolução dos
'bichos grilos' mimados da USP”, publicado em 09 de novembro de 20113 e “USP dá
exemplo para o Brasil seguir”, publicado em 21 de dezembro do mesmo ano4. No
primeiro artigo, o autor descreve os protestos como ações de “bichos grilos mimados”
que, apoiados pela administração da FFLCH, teriam ocupado e depredado prédios
públicos para defender o uso de drogas no interior da USP. No segundo, elogia a
repressão aos “estudantes e sindicalistas de extrema esquerda” transformando-a em
exemplo a ser seguindo em todas as instituições do Brasil.
O mesmo tom dual predominou na cobertura “jornalística” que a revista Veja deu à crise.
Depois de publicar manchetes como “Os tumultos causados pelos rebeldes sem causa
da USP” e a “Rebelião dos mimados” elegeu o reitor da Universidade uma das
personalidades do ano de 2011. Na matéria em que justificava a escolha, intitulada o
“Xerifão da USP”, a revista afirma:
Em novembro, uma minoria radical de estudantes da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) revoltou-se contra
tudo e todos, invadiu a reitoria e exigiu, entre outros absurdos, a
liberação do uso de maconha dentro do campus, o fim do vestibular
e a saída da Polícia Militar da universidade — ignorando, claro, a
queda dos índices criminais desde que a PM passou a circular lá
dentro. Restou a Rodas pôr ordem e um ponto final na rebeldia
juvenil de alunos mimados, recorrendo à Justiça para a reintegração
de posse5.
Algumas declarações e análises tentaram dissipar e complexificar os esquemas de
interpretação que estavam, até então, estruturando o debate e a cobertura quase
unânime dos acontecimentos. A direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas buscou desconstruir a falsa imagem que então se consolidou de que ela seria
um espaço de pesquisa decadente e marcado pela falta de seriedade. Procurou,
portanto, dar publicidade ao fato de concentrar a maioria absoluta dos cursos da USP
elencados entre os melhores do mundo pelos rankings internacionais, e enfatizando a
sua força acadêmica e a sua ampla capacidade de pesquisa6. No mesmo sentido,
Vladimir Safatle assinou artigo na Folha de S. Paulo apontando a dificuldade de pensar
a crise da USP dada a força dos estereótipos que se formaram, como o de que os
protestos seriam protagonizados por alunos da FFLCH, de classe média alta, que teriam
como pauta a liberação das drogas no campus. Em uma frase, o professor afirmava:
“Se quisermos pensar o que está acontecendo, teremos que abandonar certas
explicações simplesmente falsas”. Poucos dias depois, aproximadamente duzentos e
cinquenta pesquisadores da USP, das mais diversas áreas, divulgaram uma nota
condenando a violência policial e denunciando a cobertura enviesada da mídia.
Reivindicando uma outra interpretação para os acontecimentos, a nota afirmava:
Ao contrário do que tem sido propagandeado pela grande mídia, a
crise da USP, que culminou com essa brutal ocupação militar, não
tem relação direta com a defesa ou proibição do uso de drogas no
campus. Na verdade, o que está em jogo é a incapacidade das
autoritárias estruturas de poder da universidade de admitir conflitos
e permitir a efetiva participação da comunidade acadêmica nas
decisões fundamentais da instituição.
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Apesar de terem sido amplamente publicizadas, essas outras interpretações não
lograram desconstruir as polarizações que continuaram a ser endossadas por
declarações oficiais e reiteradas pela extensa e monofocal cobertura da mídia.
Consequentemente, essa série de oposições simbólica consolidou-se como a dualidade
essencial a partir da qual a crise da USP passou a ser interpretada. Inscritos nessa
dualidade, estavam os esquemas categoriais que, por incorporarem uma hierarquia
muito bem definida7, produziram os princípios de legitimação e deslegitimação dos
atores e projetos em disputa.
A força desse esquema de percepção/legitimação intensificou-se a tal ponto que passou
a funcionar como uma jaula de ferro – a metáfora é usada com certa liberdade – a
circunscrever limites quase intransponíveis à cobertura da imprensa, ao debate
universitário e à própria atuação do movimento estudantil. Desde então, tornou-se
praticamente impossível reverter os termos que passaram a determinar o debate.
Ato contínuo, todos os atores – institucionais e políticos – passaram a ser identificados
a partir dessas polarizações, delas derivando legitimidade. A reitoria passou a
representar, assim, uma USP “moderna”, “eficiente”, “produtiva” e comprometida com
“segurança”, a “democracia” e a “ordem”. Por outro lado, todas as vozes críticas à
administração central, particularmente a do movimento estudantil, foram associadas a
uma USP “atrasada”, “improdutiva”, marcada pelo “abandono”, “decadência” e
“violência”.
A cristalização da associação entre qualquer ação política dos estudantes e o crime8 –
comum ou organizado – foi o auge desse processo de classificação e legitimação que
reduziu todos os posicionamentos políticos a um desses dois polos. Quem viveu na USP
aqueles dias viu o campo das posições possíveis se reduzir e o espaço político estreitarse de súbito, gerando um clima de tensão, desconfiança e beligerância.9
Em resumo, a mobilização desses esquemas de percepção e legitimação não
determinou apenas a geografia e o horizonte do espaço de posições políticas.
Circunscreveu, também, os limites do pensável para a crise da USP. Como grades de
contenção, esses esquemas impediram que se avançasse para além dos sentidos e
significados previamente estabelecidos e incessantemente reiterados. Sob sua
influência, a presença da PM na USP foi vista, do começo ao fim, como simples medida
de segurança pública; as ações repressivo-punitivas que se seguiram apareceram
apenas como uma opção dura, porém necessária para frear-se a escalada de desordem
e violência engendrada por atores desprovidos de qualquer legitimidade. Por fim, o
conjunto de reformas que atinge a USP, com mais intensidade a partir da crise de 2011,
estão sendo recebidas com extrema naturalidade – quando não, simpatia – porque
consideradas mera expressão de um processo de modernização necessária.
Não se trata de negar que o valor da “democracia”, da “segurança” ou da necessidade
de “modernizar” a universidade. Ocorre que, dentro de tais esquemas, o conteúdo
desses termos acabou comprometido, de modo que eles serviram para ocultar a
dimensão mais profunda do que estava em jogo nos recentes conflitos que eclodiram
na USP. Seguindo essa premissa, vamos desdobrar as causas e as consequências da
crise da USP que foram – e estão sendo – negligenciados pelo predomínio de esquemas
estanques de classificação/legitimação.
o conflito da USP e suas causas: os sentidos da presença da polícia militar na
USP
O conflito entre policiais e estudantes é mais antigo do que a própria universidade.
Jacques Le Goff identifica o enfrentamento sangrento entre os estudantes da Sorbonne
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e a polícia real como a principal causa da greve de quase três anos que resultou no
reconhecimento definitivo da autonomia da Universitas de Paris em 123110. Segundo o
historiador, conflitos desse tipo estão também na origem da Universidade de Bolonha e
de Oxford, marcando profundamente a história da instituição universitária, até hoje ciosa
de intervenções policiais.
Para a Universidade de São Paulo, fundada sete séculos depois da Sorbonne, esse
conflito não é tão remoto, embora não tenha começado no verão de 2011. Foi, na
verdade, em outro novembro. Era 1943. Por ordem do governador do Estado e sem a
anuência da reitoria, a polícia militar de São Paulo abre fogo contra os estudantes da
USP durante a repressão a uma greve de caráter político. Em protesto à decisão do
governo e ao desrespeito à autonomia da universidade, o reitor e todos os diretores
demitem-se dos seus cargos. Pressionado, o governador reconhece a autonomia da
Universidade de São Paulo, desligando-a da Secretaria de Educação e transformandoa em uma autarquia estadual11. Desde então e até há bem pouco tempo, a intervenção
da polícia, particularmente da Polícia Militar paulista, não era proibida na USP, mas
seguia fortemente controlada. Não por acaso, durante a ditadura militar, foi sobretudo o
exército, e por ordem do governo federal, que as forças repressivas intervieram na USP.
O governo estadual seguiu reconhecendo a autonomia concedida à USP em 194412.
Foi justamente em razão da alteração do regime de autonomia concedido em 1943/1944
que a histórica relação de distância entre a USP e PM começou a se modificar. Em
janeiro de 2007, o então governador José Serra inaugurou a sua gestão à frente do
Palácio dos Bandeirantes assinando uma série de decretos que transformava
radicalmente a organização do ensino superior e da pesquisa em São Paulo. Entre os
principais decretos estava o que recolocava a USP sob o controle de uma Secretaria
Estadual, a recém-criada Secretaria de Ensino Superior, voltada ao desenvolvimento do
ensino profissional para o atendimento das “necessidades da população e as demandas
sociais”13. A perda iminente de autonomia levou o movimento estudantil da USP a
pressionar a reitoria Suely Vilela a se posicionar sobre as mudanças em curso. A reitora,
no entanto, preferiu o silêncio e faltou a três audiências públicas com o movimento
estudantil, que terminou decidindo ocupar a reitoria da universidade em maio de 2007.
Com a participação de estudantes dos diversos cursos da universidade, um apoio
expressivo de professores e funcionários, uma comissão de imprensa extremamente
hábil e uma agenda intensa de aulas, debates e shows, a ocupação da reitoria acabou
se tornando, nas conquistas que obteve, um movimento vitorioso. Depois de reverter
parte importante da opinião pública a seu favor e alavancar uma greve das três
universidades estaduais paulistas, a ocupação obrigou José Serra a recuar, excluindo
a FAPESP e as universidades estaduais da vigência dos seus decretos. Mais que isso,
o movimento conseguiu com que a reitoria Suely Vilela se comprometesse com um
processo mais democrático de reforma do Estatuto da USP ao reconhecer o V
Congresso da USP no calendário oficial da universidade14.
É justamente nesse contexto que entra em cena o então diretor da Faculdade de Direito,
João Grandino Rodas. Durante a ocupação da reitoria de 2007, Rodas foi um dos
diretores que criticou duramente a “passividade” de Suely Vilela ao lidar com a
ocupação. Ao longo dos 51 dias de ocupação, apesar das ameaças, a polícia não foi
autorizada a entrar na USP para desocupar o prédio e isso foi considerado, por muitos,
um sinal de fraqueza da reitoria.
No mês seguinte ao término da ocupação de 2007, Rodas mostrou que o seu estilo era
outro. Como diretor da Faculdade de Direito da USP, chamou a tropa de choque para
desocupar o prédio do Largo São Francisco durante um ato da Jornada Nacional em
Defesa da Educação Pública, organizado pela UNE e pelo Centro Acadêmico XI de
Agosto. O ato em questão consistia em uma ocupação simbólica da Faculdade de
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Direito por movimentos sociais, representando o seu acesso às instituições do Direito.
A ocupação duraria apenas 24 horas, mas a Tropa de Choque retirou os manifestantes
poucas horas após o início da atividade. A entrada da PM na Faculdade de Direito
adquiriu um importante valor simbólico por ter sido a primeira vez, na história da USP,
que a polícia vinha à universidade, atendendo ao chamado de um dirigente interno, e
visando reprimir um protesto estudantil.
No ano seguinte, o que era exceção, converter-se-ia em regra. Para evitar que os
protestos que se seguiram à não realização do V congresso da USP adquirissem
maiores proporções, foi convocado, em caráter de urgência e passando por cima de
vários trâmites regimentais, um Conselho Universitário Extraordinário para o IPEN15,
enclave militar na Universidade de São Paulo. Em pauta: discutir medidas cabíveis para
se contrapor ao que seria a ameaça de uma nova ocupação. Para garantir que a reunião
fosse realizada sem maiores transtornos, as cancelas do Instituto barraram todos
aqueles que não tivessem seu nome na lista dos membros do Conselho Universitário
da USP.
Logo após a abertura da sessão extraordinária do CO, a palavra é cedida a João
Grandino Rodas, presidente da Comissão de Legislação e Recursos da USP. Rodas
declarou-se encarregado pela reitora de preparar um parecer jurídico tratando da
legitimidade do recurso à força policial na eventualidade de uma nova ocupação de
órgãos da universidade. Invocando a responsabilidade do gestor público, o parecer
conferia respaldo para que a reitoria solicitasse a entrada da PM na USP quando
julgasse ameaçado o funcionamento da universidade. Era, ao mesmo tempo, uma carta
branca e um constrangimento para se valer da força policial sem necessidade de
consulta prévia ao Conselho Universitário. Após embasar juridicamente a legitimidade
do uso da força, Rodas exaltou a necessidade de se colocar um fim a “algumas décadas
de tradição de uma benevolência exagerada”. Segundo ele, uma das passagens para
esse “novo tempo”, seria a instalação de uma sindicância para uma investigação
rigorosa da ocupação de 2007 visando identificar os envolvidos para iniciar um processo
de “responsabilização administrativa”. A USP e seu movimento estudantil davam adeus
à “impunidade”. O parecer que se propunha estritamente técnico e jurídico apresentava,
em certas passagens, o tom de um manifesto político. No horizonte de todos, levantavase a eleição para reitor que ocorreria no ano seguinte. João Grandino Rodas, que além
de diretor da São Francisco e presidente da Comissão de Legislação e Recursos,
coordenava a recém-criada Comissão para a Reforma do Estatuto da USP, era um dos
candidatos mais fortes.
Foi justamente a disputa pela reitoria da USP que levou ao progressivo endurecimento
de Suely Vilela em relação aos protestos políticos no interior da universidade. Para
desfazer-se da alcunha de fraca e, com isso, fortalecer o seu candidato na corrida
eleitoral, a reitora mobilizou a autorização para convocar a PM e colocou-a de plantão
na USP, para dissipar possíveis ações políticas de funcionários durante a campanha
salarial de 2009. Em protesto à presença massiva da Polícia Militar na USP, estudantes,
funcionários e professores realizam um ato em frente à reitoria. Buscando um efeito
simbólico maior, saíram em passeata pelo campus, rumo ao portão principal da cidade
universitária. Com o término do protesto, os que ainda restavam na manifestação
retornam ao interior da USP quando, de repente, a repressão da polícia a um grupo
diminuto de estudantes dá lugar a uma verdadeira batalha campal. As cenas
impressionam pela brutalidade16 e a entrada da polícia militar no campus passa a ser
questionada pela comunidade17.
Completa esse quadro de militarização das relações no interior da USP, o ambicioso
“Plano de Segurança da USP”. Criado no final do mandato de Suely Vilela e orçado em
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mais de R$ 2,5 milhões, o plano foi formulado sem qualquer participação da comunidade
universitária. Seu foco era a instalação de um complexo sistema de câmaras de
monitoramento por toda a cidade universitária. Apesar de mencionar a iluminação de
áreas privilegiadas, essa segunda etapa do plano nunca saiu do papel. O anúncio da
instalação das câmaras gerou certa polêmica e o Jornal do Campus decidiu entrevistar
Adilson Carvalho, então prefeito do campus e responsável pelo plano. Ao comentar as
suspeitas de que o sistema de câmeras pudesse reverter-se em “uma forma de vigiar o
movimento estudantil", Carvalho nega, mas relativiza : “Elas vão ser usadas, claro; para
identificação quando houver excessos”. Adilson Carvalho recusou os sucessivos
convites da Associação dos Pós-Graduandos da USP para comparecer a uma audiência
pública sobre o novo plano e seus usos efetivos18.
Semanas mais tarde, no entanto, mostrou-se mais generoso frente a um pedido de
repórteres da Revista Veja SP. A foto que acompanha a matéria impressa mostra o
prefeito do campus com um olhar distante enquadrado em meio a uma pilha de
monitores de televisão com imagens de diversos lugares da USP19. Em um dos leads da
reportagem, Carvalho era apelidado de “xerifão do campus”20, posteriormente, como
vimos, reutilizada também para o atual reitor21. À primeira vista, por mera afeição à
alcunha, o prefeito do campus faz uma segunda provocação aos estudantes, ironizando
a sua inocência: “Apesar de muitos estudantes afirmarem o contrário, a polícia entra na
USP sempre que é chamada”.
Foi à luz desse histórico, portanto, que a USP recebeu a notícia da assinatura de um
convênio da USP com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
autorizando não a entrada da Polícia Militar na USP, mas a sua permanência constante
no interior dessa Universidade. O assassinato de um estudante dentro do campus e,
principalmente, a estigmatização das vozes dissonantes fez com que parte da
comunidade universitária apoiasse a medida. Não se comentou que a PM fazia ronda
na USP no dia do assassinado do estudante.
Para uma outra parcela da comunidade universitária, no entanto, o convênio era
extremamente problemático. Seja porque consolidava uma política de segurança
pública baseada na militarização dos espaços, seja porque era um documento cheio de
falhas e imprecisões. O movimento estudantil, particularmente, vinha denunciando o
que lhe parecia mais uma medida repressiva da reitoria, na escalada que começara em
2007. A prisão de três estudantes – segundo relatos jamais investigados, flagrados por
policiais à paisana, disfarçados de estudantes – foi apenas a gota d’água de uma série
de protestos que já vinha ocorrendo por conta do convênio assinado.
Não é objetivo deste texto avaliar se o conjunto de protestos que se seguiu ao flagrante
dos três estudantes foi politicamente consequente ou se os métodos utilizados pelo
movimento foram os mais adequados. Embora uma avaliação política da atuação do
movimento estudantil da USP seja uma tarefa importante e urgente, esta pressupõe
uma reconstrução histórica e uma descrição analítica dos grupos e do funcionamento
básico do movimento que formariam um texto à parte. Particularmente porque, no caso
da crise recente da USP, as ocupações foram marcadas por fortes divergências e
enormes polêmicas no interior do próprio movimento22.
Como dissemos, nossa intenção é, antes, discutir como e por que a versão que
predominou, em função dos esquemas de percepção e legitimação que mobilizou,
terminou por negligenciar aspectos importantes da crise da USP, dentre as quais a sua
causa principal: uma resistência, por parte do movimento estudantil, de aceitar a
presença constante da polícia militar no interior da USP.
Mas não foi apenas sobre as causas do conflito que se criou uma “cortina de fumaça”.
Também as suas consequências estão sendo amplamente neglicenciadas, porque lidas
sempre através de um sentido pré-determinado.
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as consequências do conflito: USP, qual modernização ?
Como viemos argumentando, a percepção geral da crise da USP foi marcada por
esquemas de percepção que reduziram toda a complexidade do quadro a falsas
oposições. Uma pintura de contrastes tão marcantes sugeria e legitimaria, por sua vez,
uma solução evidente e incontestável: a reitoria, em nome da USP “moderna, eficiente
e produtiva”, deveria mobilizar medidas “duras” contra a minoria radical, representante
da “USP atrasada, corporativa e privilegiada”.
Nessa dicotomia amplamente reiterada, ancorou-se, portanto, o princípio de legitimação
da forte repressão que se seguiu. O aspecto importante desse movimento repressivo é
que ele foi muito além dos seus alvos mais imediatos, para os quais havia acumulado
legitimidade simbólica. Incidindo inicialmente sobre os movimentos de ocupação, a
repressão logo atingiu todo o movimento político/contestatório no interior da USP.
A peça começa no dia 07 de novembro de 2011, quando uma ampla força policial
desocupou a reitoria da Universidade de São Paulo, resultando na prisão de 73
estudantes e no cerco policial do Conjunto Residencial da USP, o CRUSP. Há relatos
de agressões e a ação é atualmente investigada pelo Ministério Público por alegadas
violações de Direitos Humanos.
Passado o clímax, veio o segundo ato. Em 16 de dezembro de 2011, um decreto
assinado pelo reitor da USP anunciava a expulsão de seis estudantes com base no
Regimento Disciplinar de 1972, dispositivo jurídico forjado durante a ditadura militar e
amplamente contestado no interior da universidade por proibir protestos e
manifestações de caráter político. As expulsões estão sendo, paulatinamente, revertidas
na justiça23.
No dia 06 de janeiro de 2012, inaugura-se o seu terceiro ato. A guarda universitária, com
apoio da polícia militar, iniciou a “desocupação” do centro de vivência da USP, um
espaço concedido ao movimento estudantil há décadas, mas recentemente reivindicado
pela reitoria. A operação tornou-se conhecida a partir da divulgação, pela imprensa
nacional, da cena de um policial espancando um aluno negro, “confundido” com alguém
de fora da USP. A operação também é alvo de investigação pelos órgãos do Estado.
A pressão da reitoria sobre os espaços concedidos ao movimento estudantil continuou
com a suspensão do fornecimento de água para a sede do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) e para a Associação dos pós-graduandos da USP (APG-USP),
seguida pelo anúncio da expulsão do Núcleo de Consciência Negra da sua atual sede,
ocupada – a partir de acordo com a Universidade – desde a década de 1990.
No dia 19 de fevereiro de 2012, a peça ganhou um ritmo allegro ma non troppo. Em
pleno domingo de carnaval, a Tropa de Choque voltou ao campus Butantã para
desocupar a chamada “moradia retomada”, um espaço do conjunto residencial dos
estudantes, ocupado em 2009, como parte do movimento de pressão pela ampliação
das vagas destinadas à moradia estudantil. Mais 12 estudantes foram presos e,
novamente, multiplicaram-se relatos de agressão e abusos por parte da polícia. No
mesmo período, vinha a público a incômoda informação de que a reitoria da USP
mantinha um “serviço de inteligência”, no âmbito da Divisão Técnica de Operações e
Vigilância da Coordenadoria do Campus (Cocesp), que seria responsável pelo
monitoramento da atividade de movimentos políticos da USP. A existência dessa “sala
de crise” ligada à reitoria, divulgada pela Revista Fórum, ainda não foi desmentida pela
USP.
Com o início do ano letivo, novas cenas. A reitoria decidia abrir processo administrativo
contra quase 100 estudantes envolvidos em recentes protestos estudantis recentes24.
Todos eles podem ser expulsos nos próximos meses. Quase ao mesmo tempo, a
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diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Unificados da USP (SINTUSP) era notificada
de que seus membros passariam a responder por uma série de (novos) processos
administrativos e criminais. Dias depois, em 02 de março de 2012, o boletim oficial da
reitoria trazia a informação de que a USP estava interpelando judicialmente a diretoria
da Associação dos Docentes da USP (ADUSP) por declarações dadas aos jornais sobre
a prioridade dos gastos da Universidade25. No boletim seguinte, de 09 de março de
2012, a reitoria lançava uma nota crítica aos que ela denominou de “autointitulados
perseguidos pelo regime militar, parentes de companheiros assassinados (...) e
defensores dos princípios por eles almejados” que haviam assinado e divulgado,
semanas antes, um manifesto pela democratização da USP26.
O coroamento desse processo foi a nomeação de um coronel para a Superintendência
de Segurança da USP, uma medida que “orna” com o processo de militarização de
órgãos públicos que vem acontecendo na cidade de São Paulo. A universidade, que há
pouco tempo mal tolerava a entrada da polícia nos seus campi tem a sua política de
segurança controlada, hoje, por um coronel da Polícia Militar. A transformação é radical.
A essa sequência de ações de caráter punitivo/repressivo, somaram-se inúmeras outras
que visavam, por sua vez, alterar profundamente o funcionamento e a organização
interna da USP. Aliás, desde que assumiu a reitoria, em janeiro de 2010, João Grandino
Rodas vem promovendo uma série de mudanças que, em conjunto, podem ser descritas
como uma pequena “revolução”.
Em primeiro lugar, reformulou-se a carreira dos funcionários e docentes. No caso dos
funcionários, a reforma visava conferir maior agilidade e flexibilidade à carreira,
considerada até então “engessada”. No caso dos docentes, a grande mudança foi a
implementação de uma progressão horizontal na carreira, subordinada a avaliação
quinquenais. A progressão é considerada “horizontal” porque, em suma, o professor
progride no interior do seu nível de carreira, resultando essa progressão em incremento
salarial, mas não em aumento de participação política nos fóruns decisórios da
universidade. Estes permaneceram, assim, restritos ao nível mais alto da carreira,
ocupado pelos professores “titulares”. Atualmente, os professores titulares – a quem é
facultada a participação nas principais instâncias decisórias da USP – representam
apenas 18,78% do corpo docente da universidade.
Outra mudança importante foi a completa reformulação da estrutura de governo da USP,
com a criação de novos cargos e divisões administrativas como as vice-reitorias
executivas e as superintendências. Desde que assumiu a gestão, em 2010, a atual
administração criou duas vice-reitorias executivas – de “Administração” e de “Relações
Internacionais” – e nove Superintendências – de “Assistência Social”, de “Espaço
Físico”, de “Tecnologia da Informação”, “Jurídica”, de “Saúde”, de “Comunicação
Social”, de “Segurança”, de “Relações Institucionais” e de “Gestão Ambiental”. Tanto as
vice-reitorias executivas quanto as superintendências estão subordinadas diretamente
ao gabinete do reitor e expressam uma nova fase do forte movimento de centralização
que vem ocorrendo no interior da USP nos últimos anos; tudo no intuito de construir uma
gestão eficiente que se contraponha à morosidade vista como inerente à forma de
deliberação dos órgãos colegiados.
Como afirma o documento do Grupo de Trabalho sobre a Estatuinte da USP: Os termos
[que nomeiam os novos órgãos] falam por si sós sobre o novo perfil que se quer dar a
essas instituições. Todas as antigas denominações indicativas de uma gestão conjunta
(coordenadoria, comissão) foram substituídas por expressões que sinalizam uma ordem
hierárquica de mando – expressões inclusive já utilizadas em órgãos policiais. Além
disso, é preciso assinalar que se trata de um trabalho de desidentificação de tudo aquilo
(de bom e de ruim) que essas instituições já foram e a marcação de algo que se inicia.”27
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À reestruturação das carreiras e do funcionamento do governo da USP veio somar-se
um projeto radical de reforma da sua pós-graduação. O sentido geral da mudança já se
anuncia na alteração da definição da missão da pós. Atualmente, a USP reconhece que
a sua pós-graduação está voltada para “a geração de conhecimento, destinando-se à
formação de docentes e pesquisadores com amplo domínio no seu campo do saber”. A
partir da reforma, esta passará a destinar-se “à formação de docentes, pesquisadores
e profissionais com amplo domínio de seu campo de saber e capacidade de liderança
e inovação”. A mudança parece implicar uma reorientação profunda do sentido e função
da pós-graduação da universidade: voltada, hoje, para a formação docentes e
pesquisadores dedicados à produção e difusão do conhecimento, a USP passaria a
formar, também, uma elite dirigente (homens com capacidade de liderança) e um corpo
de agentes econômicos (voltados para a inovação). Pode-se argumentar que, na
prática, a USP já faz cumpre esse papel de formação de elites políticas, dirigentes e
econômicas, mas a mudança é profunda quando isso passa a ser reconhecido como a
finalidade de sua pós-graduação.
Há de se reconhecer, por trás disso, todo um novo projeto de universidade que tem
como ideia mais forte, a visão de que a universidade deve ser posta a serviço da
“sociedade”, sem mediações. O projeto do ex-governador José Serra para o sistema de
pesquisa e ensino superior do Estado, derrotado em 2007, é, agora, implementado aos
poucos e sem alarde. A autonomia da USP foi sendo desconstruída: primeiro, Serra
escolhe o candidato derrotado nas eleições para reitor; depois, em conflito com a sua
natureza autárquica, a PM passa a fazer a segurança da universidade; por fim, o ideário
de que a universidade deve servir a grupos que se intitulam “a sociedade” vai se
impondo à USP.
O outro lado dessa moeda é a subordinação aos “padrões internacionais”. É também
nesse sentido que devemos ler o novo Plano de desenvolvimento institucional(PDI) da
USP, que pretende, entre 2012 e 2017, fazer da USP uma “universidade de classe
mundial” – como sugere o título do documento28. A ideia de que a USP deve se
redesenhar à luz de um “padrão mundial” tem sido amplamente reiterada nos
documentos, encontros e declaração dos dirigentes da USP.
Com a notícia de que a USP havia sido incluída novamente entre as melhores
universidades do mundo, a assessoria de imprensa da universidade recolheu
declarações dos principais dirigentes da universidade sobre o papel dos rankings29.
Com exceção da pró-reitora de Cultura e Extensão, que enfatizou a importância da USP
preservar a sua autonomia na escolha dos critérios de avaliação do ensino, da pesquisa
e da extensão, todos os outros defenderam a adesão aos critérios de excelência
estabelecidos por ranqueamentos internacionais. O vice-reitor executivo de relações
internacionais, por exemplo, afirmou que
o advento dos rankings fez surgir também um novo conceito, o de
World Class Universities — Universidades de Classe Mundial. É
indiscutível que toda universidade gostaria de receber essa
denominação. Ocorre que, com mais de 17 mil universidades no
mundo, há uma busca de aprimoramento do ensino, da pesquisa, da
internacionalização para que se ocupem os primeiros lugares nos
rankings. E esse é um fato extremamente positivo.
Já o pró-reitor de pós-graduação considerou que
a avaliação, por si só, é uma importante ferramenta de gestão. (…)
Os rankings baseiam-se em avaliações externas e comparativas,
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muito importantes e necessárias para uma gestão mais eficiente”.
Opinião reforçada pela pró-reitora de graduação: “Os rankings se
constituem em indicadores que nos confrontam com as demais
universidades do mundo, o que é fundamental.
É justamente a intenção de se tornar uma universidade de “padrão mundial” que está
justificando e orientando o enorme conjunto de obras que vem sendo realizado nos
diversos campi da USP, marcadamente na cidade universitária. Ao anunciar o projeto
de revitalização dos espaços da USP, a reitoria explicou: “O futuro também é o princípio
que norteia as ações desse projeto, que consistem na construção de novos espaços, na
reforma de prédios e na revitalização de áreas degradadas.” Os planos de obras são
amplos e estão sendo implementados com uma velocidade surpreendente. Para fazer
uma lista não completa, as obras incluem: a construção do Parque dos Museus, do
Centro de Convenções da USP, do Centro de Difusão Internacional e do novo campus
de Santos; bem como a reforma do campus Lorena, da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, da Faculdade de Educação, do Centro de Vivência e do prédio da
Antiga Reitoria. As obras também incluem a reurbanização das favelas do entorno da
USP, marcadamente a São Remo e a Carmine Lourenço. A intenção de remover as
comunidades do entorno a USP tem sido tão ignorada como a notícia de que o Estado
doou parte de um terreno da Universidade à Polícia Militar do Estado.
Sobre a reforma da Antiga Reitoria, o boletim USP Destaques informa que “Embora o
prédio da década de 50 não seja tombado, ele voltará a ter, externamente, o aspecto
original”. Pouco adiante, afirma que por mais que a reforma possa parecer monumental,
isso se justifica, pois: “Uma universidade do porte da USP, nos cenários nacional e
internacional, tem por obrigação, como o fazem suas congêneres, bem receber os que
a procuram, devendo o edifício dos Órgãos Centrais possibilitar acolhimento à altura da
Universidade”30.
Esse conjunto de ações da reitoria foi recebido com grande naturalidade, dentro e fora
da universidade. Pouco se falou sobre as medidas de caráter punitivo/repressivo que se
seguiram à ocupação da reitoria. Quase nada foi dito sobre as medidas voltadas para a
reestruturação do funcionamento interno da USP.
Igualmente desapercebidas passaram as articulações e reações políticas que, com
maior ou menor força, buscaram se contrapor a esse movimento. A greve estudantil que
se seguiu à desocupação da reitoria foi solenemente ignorada, esfacelando-se entre a
pressão interna pelo restabelecimento da normalidade e a sua incapacidade de
repercutir externamente. As sucessivas notas e manifestos de estudantes,
pesquisadores e professores só ganhavam destaque em blogs tradicionais de esquerda
e de direita. A vitória eleitoral de grupos que reivindicavam a democratização da
universidade no Diretório Central dos Estudantes (DCE) e na Associação dos Pósgraduandos da USP (APG-USP) foi amplamente ignorada, assim como o crescimento
da campanha pela reconstrução do passado autoritário da USP, através da instalação
de uma Comissão da Verdade da universidade.
Tudo se passou como se o problema já estivesse previamente equacionado, como se o
sentido de todas as ações empreendidas pela administração central da USP e seus
adversários já estivesse dado. A percepção que se consolidou, com a força implacável
de uma certeza naturalizada, foi a de que os grupos que estão sendo reprimidos são,
no seu conjunto, partidários da “violência, do atraso e dos privilégios”, ao passo que a
USP que está sendo produzida por esse conjunto de mudanças será, necessariamente,
“mais moderna, mais produtiva”. Suspendendo-se os esquemas de percepção e
legitimação forjados ao longo da crise e dissipando-se a cortina de fumaça formada
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pelas falsas oposições, torna-se possível formular a pergunta impensável: será
verdade?
Referências
Em artigo assinado na Folha de S. Paulo em 22 de dezembro de 2011 e intitulado "De Oxford para a USP",
Claudia Antunes chama a atenção exatamente para a forma como, em diferentes universidades do mundo, a
mobilização de falsas oposições serviu à implementação de reformas profundas. Segundo ela: "(?) por
condenáveis que tenham sido os métodos usados na ocupação da Coordenadoria de Assistência Social da USP,
no ano passado, o episódio virou desculpa para ataques generalizados à liberdade e à autonomia acadêmicas.
Os cursos não técnicos, em especial, são caricaturados como redutos de radicais e preguiçosos". A menção a
mecanismos de legitimação/deslegitimação por meio da atribuição de estigmas aparece também nas análises de
Irene Cardoso e Marilena Chauí sobre a produção da transformação da universidade brasileira nos anos 1960 e
1980; e em Bill Readings, Michel Freitag e Keith Thomas sobre a transformação das universidades anglo-saxãs
nos anos 1990.
A declaração está na entrevista concedida por João Grandino Rodas ao jornal Estadode S. Paulo em 10 de
novembro de 2011 e intitulada "A sociedade paulista está farta de invasões". Disponível em: http://www. estadao.
1

2

com.br /noticias /vidae, a-sociedade- paulista-esta -farta- de-invasoes -diz-reitor -da-usp, 796747, 0.htm

Cf. http://www. estadao.com. br/noticias /impresso, a-revolucao -dos-bichos -grilos-mimados -da-usp-, 796449, 0.htm
Cf. http://www. estadao.com .br/noticias /impresso, a-usp-da- exemplo- para-o-brasil -seguir-, 813702, 0.htm
Cf. http://vejasp .abril.com. br/revista /edicao-2250 /joao-grandino- rodas-paulistanos -de-2011
O Informativo FFLCH n. 63, trazia a seguinte manchete "Entre os nove melhores cursos da USP, seis são da
FFLCH". Cf. http:// comunicacao. fflch.usp .br/sites /comunicacao. fflch.usp. br/files /63_info .pdf
Isso se deu porque a hierarquia inerente às polaridades que estruturaram o debate - tais como, atrasado/
moderno, novo/ decadente, criminalidade/ segurança, bagunça/ ordem, eficiente/ ineficiente; produtivo/
improdutivo, irresponsabilidade/ seriedade; compromisso público/ defesa de privilégios - foi projetada sobre as
áreas da universidade (opondo, por exemplo, exatas e humanas), sobre os atores envolvidos no conflito (como
a reitoria e os movimentos políticos, particularmente o estudantil) e sobre os princípios de organização da
universidade (com ênfase para uma oposição que há tempos vem se construindo entre política e gestão, a
primeira expressando o corporativismo acadêmico enquanto a segunda expressaria uma visão científica e
racional da sociedade e das organizações).
Essa associação foi primeiramente construída por articulistas conhecidos por afirmações infundadas e
polêmicas, típicas do estilo neoconservador, mas ganhou força depois que a reitoria da universidade entregou à
Rede Globo de Televisão imagens do momento em que os estudantes entravam no prédio da reitoria. O uso
generalizado de máscaras, capuzes e bandanas produziu um efeito estético que reforçou essa associação. O
movimento não tentou ou não conseguiu politizar a opção pelos rostos cobertos, facilitando a sua associação
com práticas criminosas. É interessante notar que além de mimetizar a estética dos movimentos de protestos
que então se espalhavam pela Europa e Estados Unidos, as máscaras visavam evitar a identificação dos
estudantes pelas câmeras de segurança espalhadas pelo prédio. É interessante que quando o atual sistema de
vigilância por câmeras foi instalado na USP, o então responsável pelo projeto declarou em entrevista ao Jornal
do Campus que as câmeras de vigilância eram voltadas para a identificação de criminosos comuns, mas podiam
ser usadas contra o movimento estudantil "em caso de excessos". A associação entre política e crime estava
pressuposta, então, na própria concepção do plano de segurança da USP, sendo perversamente reafirmada pela
escolha do movimento de reconhecer o uso político das câmeras.
É interessante, nesse sentido, que a nota pública divulgada pela Congregação da FFLCH em 31 de outubro de
2011 buscou construir uma nova posição ao criticar "todas as formas de violência", tanto a do movimento
estudantil como a da polícia apoiada pela reitoria. Na grande mídia, isso foi lido como um apoio incondicional ao
movimento estudantil, entre os estudantes, como um ato de apoio ao uso da polícia pela reitoria. Isso exemplifica
bem como tornou-se impossível construir uma posição nova, que buscasse escapar dos esquemas de
classificação então predominantes.
Segundo Le Goff: "Em Paris, a autonomia da universidade é definitivamente adquirida após os sangrentos
eventos de 1229 em que estudantes e a polícia real se enfrentaram. Em uma rixa, muitos alunos são mortos por
sargentos reais. A maior parte da Universidade entra em greve, se retira à Orleans. Durante dois anos,
praticamente não há mais cursos em Paris. É apenas em 1231 que Saint Louis e Blanche de Castille reconhecem
3
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solenemente a independência da Universidade, renovando e estendendo os privilégios que Philippe-Auguste
havia concedido em 1200". (Jacques Le Goff. Les intellectuels au Moyen Âge. Paris: Éditions du Seuil,
2000. p. 76)
Nas palavras de Jorge Americano, reitor da USP em 1943: "A ausência de autonomia administrativa também
criava (sic) dificuldades. Sucediam-se greves de estudantes, de caráter político, e as medidas eram tomadas pelo
governo, sem audiência da reitoria. Um tiroteio nas ruas, contra estudantes, em novembro de 1943, ocasionou
o pedido de exoneração do reitor e todos os diretores, que foi negado pelo governo, sob compromisso deste de
dar autonomia à Universidade. A autonomia, tal como foi então entendida, consistiu apenas no desligamento da
Universidade da Secretaria de Educação, em Fevereiro de 1944, conferindo-se ao reitor a efetiva autoridade
sobre os diretores das Faculdades, subordinado ele diretamente ao Chefe de Governo" (Jorge Americano. A
11

universidade de São Paulo. Dados, problemas e planos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1947).

Sobre isso, vale a pena ver os depoimentos de Abreu Sodré (ex-governador de São Paulo) e Mário Guimarães
Ferri (ex-reitor da USP), que explicitam a tensa negociação entre o governo e a reitoria para invasão do prédio
da rua Maria Antonia, em outubro de 1968. A invasão termina sendo feita pelas forças federais, assim como a
do CRUS, tempos depois. Cf. ADUSP. O controle ideológico na USP (1964 - 1978). São Paulo: ADUSP,
2004. p. 39ss.
Além da subordinação das universidades estaduais à Secretaria de Ensino Superior, o conjunto de
12

13

decretos deslocava a Fapesp e outras instituições de pesquisa básica para a Secretaria

de Ciência,

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, representando uma quebra na relação entre ensino e
pesquisa que a universidade sempre procurou conservar. Cf. Gabriel Cohn "Sobre a criação da Secretaria de
Ensino Superior" In: Cohn, G. Propostas e Intervenções, São Paulo, FFLCH: 2008.
O primeiro "Congresso da USP" aconteceu na década de 1980, organizado pelo movimento de estudantes,
funcionários e professores como um espaço de formulação de propostas para a reforma do estatuto da
Universidade. Era uma forma de pressionar a reitoria a convocar um processo estatuinte democrático ao invés
de reformar o Estatuto da Universidade no interior do Conselho Universitário. Desde então, aconteceram quatro
Congressos da USP, todos com o mesmo caráter. Nesse sentido, uma das maiores conquistas do movimento de
2007 foi conseguir o reconhecimento, por parte da reitoria, de que o V Congresso da USP era uma instância
legítima da universidade, sendo inclusive incluído no calendário oficial do ano letivo, com dispensa das aulas.
Esse reconhecimento formal aumentaria significativamente as chances de que o Conselho Universitário acatasse
as deliberações do Congresso, que reuniria estudantes, funcionários e professores em representação paritária.
Também nesse caso, o que era exceção virou a regra: a reitora Suely Vilela decidiu fazer do IPEN (Instituto de
Pesquisa em Energia Nuclear) a nova sede das demais reuniões do Conselho antes do final de seu mandato.
Pequenas espertezas e desrespeitos explícitos às formalidades de convocação dos conselheiros mais indesejados
- a mais comum era convocá-los a poucas horas das reuniões - tornaram-se sistemáticos. O descumprimento
sucessivo do Estatuto e do Regimento da USP nesse período levou os Representantes Discentes da Pósgraduação no Conselho a entrar na Justiça conta a USP com um Mandado de Segurança (O documento está
disponível na íntegra em: http://www .fflch.usp .br/df/caf /sites /default/ files /arquivos /MS_USP _Final.pdf).
Uma reunião dessas imagens está disponível em: http:// uspfree. wordpress. com/galery/
Promessa de Campanha de João Grandino Rodas, a suspensão da resolução que autorizava a chamada da Polícia
Militar foi um dos primeiros atos do seu governo. Cf. http://www. jornaldocampus .usp.br /index.php /2009/12 / entrevista -com-joao14

15

16
17

grandino- rodas- policia-militar -no-campus/
18

Cf. Nota pública da Associação dos Pós-graduandos da USP/ capital: http://www

.movimentonn. org/jornal /noticia

/territoriolivre /1492

A matéria pode ser localizada em: http:// educarparacrescer .abril.com .br/ /vidas- ligadas -usp-422509 .shtml?page =page8
É interessante que, recentemente, Adilson Carvalho foi substituído por um coronel da polícia militar na chefia
da segurança da USP: http:// vejasp. abril.com. br/revista /edicao-2264 /novo-chefe -seguranca-usp
A nomenclatura "xerife" foi novamente usada pela Revista Veja para designar o atual reitor, João Grandino
Rodas. Cf. http:// vejasp. abril.com .br/revista /edicao-2250 /joao-grandino -rodas -paulistanos -de-2011
Como se sabe, o ponto alto da crise da USP, que foi a ocupação da reitoria em 02 de novembro de 2011,
coincidiu com um momento de enorme fragmentação do movimento estudantil, ao ponto de o próprio Diretório
Central dos Estudantes (DCE) afirmar que a decisão de ocupar o prédio contrariava deliberação de assembleia.
Os estudantes que ocuparam o prédio negam. A violenta desocupação da reitoria, ocorrida no dia 04 de
novembro de 2011, marcou o início de um processo de reestruturação do movimento estudantil, que culminou
19
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nas eleições do DCE e, sobretudo, na articulação do Fórum Aberto pela Democratização da USP que, atualmente
reúne praticamente todos os Centro Acadêmicos da USP. Cf. http:// verdadeusp .org/home .php
Cf. Sentença da juíza Alexandra Fuchs de Araújo, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP), que anulou a expulsão de um dos estudantes, http://www .viomundo.com .br/politica /juiza-anula -expulsao-de 23

aluno-da -usp-determinada -por-rodas. html

O número é uma estimativa dos advogados dos estudantes. Como são diversos processos, não se sabe ao certo
quantos estudantes são, hoje, processados pela USP.
Segundo o USP destaques n. 55: "A diretora da Associação dos Docentes da USP (Adusp), Heloísa Borsari, e
demais nove diretores daquela entidade, deverão esclarecer as afirmações feitas à imprensa sobre o "desvio de
verbas acadêmicas para construções", ou se retratarem, sob pena de ação penal de difamação, em resposta à
interpelação judicial distribuída, no dia 27 de fevereiro, à 1ª Vara Criminal - Foro Regional de Pinheiros".
O Boletim USP Destaques n.56 sintetiza uma resposta da reitoria ao Manifesto, que pode ser lida, na íntegra no
seguinte endereço http:// www.usp .br/ imprensa /wp-content /uploads /USP_Destaques _56.pdf. O referido manifesto, por sua vez,
pode ser lido em http:// sociais -democracias /p/manifesto -pela -democratizacao -da-usp. html
Cf. GT ESATUINTE. "Nota sobre a última reunião do CO" de 12/03/2012 http:// diretasjausp .blogspot. com.br/ search/ label/
24
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Cf. PDI (2012 - 2017) - Universidade de Classe Mundial. http:// www.usp .br/gvr /pdf /PDI-versao 23.11. 2011.pdf
Cf. Boletim USP Destaques n. 42 Para que servem os rankings? http:// www.usp .br/ imprensa/ wp-content/ uploads/

Destaque -42.pdf

Cf. Boletim USP Destaques n.46. 05.12.2011. "Revitalização da Cidade Universitária: Prédio da Reitoria e do
Conselho Universitário" http:// www.usp .br/ imprensa /wp-content /uploads /Destaque -46.pdf
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Cícero ARAUJO

o que esperar da comissão
nacional da verdade
No último dia 16 de maio, quando empossou os membros da Comissão Nacional da
Verdade, conforme lei aprovada no final do ano passado, Dilma Rousseff fez um
discurso que há tempos não se via um presidente da república fazer. Não foi uma
daquelas falas chatas, relatoriais e cheias de números e metas, pelas quais a presidente
se deixa levar algumas vezes, ao assumir a persona da fria gerente de governo. Nesse
dia, ao contrário, ela mostrou ser capaz de fazer um discurso ao mesmo tempo vibrante
e político. Mais do que isso, um discurso de Estado, não apenas de governo.
Está certo que Dilma foi muito ajudada pela coreografia do evento: lá estavam todos os
ex-presidentes da república desde 1985 (exceto, claro, o falecido Itamar Franco), além
de ex-ministros da Justiça e ex-secretários de direitos humanos do período. Convidadas
pelo cerimonial do Planalto, essas pessoas não poderiam esperar nada menos do que
uma fala "suprapartidária", como se diz. Dilma, no entanto, foi além, e conseguiu
resgatar, com precisão, o amplo consenso constitucional que até essa data permitiu ao
país desfrutar (nas suas palavras) "vinte e oito benditos anos" de democracia. Ao dar o
tom da fala e da própria cerimônia, esse resgate abriu o caminho para que a presidente
explicasse as balizas que devem nortear o trabalho da Comissão da Verdade projetando, num horizonte apropriadamente histórico, as determinações da Lei 12.528,
que aprovou sua instalação.
Contudo, não é porque colocou entre parênteses as brigas partidárias que o discurso
não tenha tocado em questões muito sensíveis. Convocados a participar, e sentados na
plateia, lá estavam os três comandantes das forças armadas, por sinal um tanto
constrangidos. E poderia ser diferente?O principal objeto dos trabalhos da comissão
será "examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos" (Art.1º. da lei)
praticadas durante a ditadura patrocinada pela corporação militar. Embora a lei fixe um
período mais amplo (1946-1985), é evidente que a comissão vai enfocar a virada
histórica que se inicia com o golpe de 1964. Sobre isso não deixou nenhuma dúvida a
presidente Dilma, mas também José Carlos Dias, que fez uso da palavra representando
os membros da comissão empossada. Mesmo que a norma seja muito clara, no Art. 6º,
no sentido de manter intacta a lei da anistia aprovada em agosto de 1979, durante o
governo do general João Figueiredo, e de não atribuir à comissão o aspecto de um
tribunal de justiça, os debates que antecederam a sua aprovação causaram bastante
estresse na área militar - no alto comando por certo, mas especialmente nos clubes e
associações de oficiais. A estridência maior, como seria de esperar, partiu dos oficiais
aposentados.
A tensão se deve, por um lado, ao temor de que os trabalhos tomem rumos diferentes
do previsto, criando um clima favorável à revisão da lei da anistia ou à reanimação de
processos judiciais contra torturadores e autores de assassinatos e desaparecimentos.
(A reanimação de processos já está acontecendo de fato, e de modo independente,
como ilustra o caso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que há pouco foi
reconhecido oficialmente como torturador por um tribunal de São Paulo.) Por outro lado,
mesmo que a revisão da lei da anistia seja pouco provável, incomoda profundamente a
hierarquia militar a disposição de passar a limpo os crimes mais hediondos da ditadura.
Por mais modestos que sejam os objetivos da comissão da verdade, visto que suas
atividades não poderão assumir "caráter jurisdicional ou persecutório" (Art,4º.), ainda
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assim estará na sua alçada investigar, com apoio do poder público, o que e como
aconteceu, e relatá-lo oficialmente ao país. A "verdade" a que se refere o nome da
comissão não significa nada mais do que isso: a simples revelação dos fatos contra a
tentativa, ultrajante para os diretamente atingidos e também para a memória do país, de
ocultá-los ou negá-los.
Ocorre que, embora simples de definir, essa verdade não será nada fácil de obter na
prática, especialmente se depender da colaboração de testemunhas que, afinal,
estiveram envolvidas nos crimes investigados: por exemplo, para conhecer o destino e
a identificação dos corpos dos desaparecidos. Mais complicado ainda será transformar
a iniciativa num modo de "promover a reconciliação nacional", como prevê o Art. 1º. da
lei. Para esse objetivo, não basta trazer os fatos à luz do dia, a despeito de ser um passo
indispensável: é preciso também cozer os fios que poderiam uni-los, produzindo uma
reinterpretação e uma reavaliação de sua história. E aqui se mexe num vespeiro que
transcende os traumas deixados pelos violadores dos direitos humanos em suas vítimas
ou familiares, porque põe em questão as crenças mais arraigadas das gerações que se
dividiram entre o apoio e a oposição à ditadura. É possível que essas crenças não
rasguem mais os corações de muitos (talvez a maioria) dos que as vivenciaram na
época; mas elas ainda persistem, seja entre sobreviventes da contenda, seja entre
grupos de ativistas das gerações mais jovens. É como se velhas querelas entre
esquerda e direita, que se encontram no âmago da crise de 1964 e seus
desdobramentos, continuassem mal resolvidas, apesar das décadas que nos separam
desses acontecimentos.
O que passar a limpo ?
Sobre a questão, duas perspectivas toscas, mas antagônicas, da história brasileira da
segunda metade do século XX disputam encarniçadamente a opinião pública e, de
quebra, os trabalhos da comissão da verdade. Opostas em tudo - em seu teor
ideológico, no conteúdo de suas narrativas, no que consideram como fatos relevantes
etc -, menos no maniqueísmo que as formatam, a isto tendem se reduzir: uma eleva a
heroísmo aquilo que a outra rebaixa a máxima vilania, e vice-versa. Como se a história
do Brasil pudesse ser comparada a uma luta de vida e morte entre bandidos e mocinhos.
É claro que, se esse antagonismo tomar conta do debate e da pauta da comissão, será
muito difícil promover a reconciliação nacional, por mais que ela consiga escavar o chão
que leve mais perto dos fatos brutos. Nesse caso, o buraco sempre estará mais
embaixo, pois não é sobre fatos que se dará a disputa.
No entanto, como o impasse poderia ser resolvido? A resposta mais simples a essa
pergunta, oferecida por grupos de direitos humanos e defensores das vítimas da
repressão, é a seguinte. Que os assassinos e torturadores produzidos pelo regime
autoritário, até agora intocados, sejam responsabilizados por seus crimes e
devidamente punidos. Aparentemente, nada mais justo. Eles seriam levados ao banco
dos réus não por terem reprimido opositores armados, mas pelo modo como o fizeram:
por terem cometido "graves violações de direitos humanos" ao usar ilegalmente o
aparelho do Estado, contra pessoas já desarmadas ou que nunca estiveram armadas,
porém sob sua custódia. Nesse rol estão inscritos os sequestros, as torturas e os
desaparecimentos, atos indesculpáveis até mesmo segundo a legalidade do
autoritarismo, para não falar dos documentos internacionais dos quais o Estado
brasileiro é signatário pelo menos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948.
Tais medidas certamente aplacariam as queixas contra a impunidade, que hoje não se
concentram apenas nas vítimas ou seus familiares e nos grupos da sociedade civil que
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as defendem, mas se estendem a parte da opinião pública sensível ao discurso dos
direitos humanos e até mesmo a organismos internacionais1. Contudo, por mais corretas
do ponto de vista moral e legal, seu prevalecimento na atual conjuntura só poderia
acontecer ao custo de uma tremenda simplificação da linha divisória que supostamente
separa culpados e inocentes, bem ao gosto das visões maniqueístas acima
mencionadas. Pois em muitos casos não seria difícil individualizar as figuras sinistras
que executaram as barbaridades ainda pendentes de responsabilização. Tomem-se os
torturadores, por exemplo: seus crimes são muito palpáveis e contra eles não faltam
documentos e testemunhas diretas (entre os quais, os próprios sobreviventes). Não
andam às escondidas, seus endereços residenciais ou de trabalho são bem conhecidos
e circulam por aí à vontade; pior, vão à imprensa para tripudiar e tergiversar, só sabem
se defender acusando etc, o que os torna ainda mais execráveis do que já pareciam.
Como eram a face menos invisível dos porões da ditadura, os últimos elos da cadeia de
comando, tudo concorre para que se transformem no objeto principal, no foco não só
dos tribunais, mas da expiação coletiva. Não poderia haver pessoas mais adequadas
às molduras de uma história em preto e branco.
Todavia, a questão dos desaparecidos é mais complicada. Outra vez, há que acatar
plenamente a demanda, mais do que justa, humanitária, de que seus paradeiros sejam
esclarecidos, ou seus restos encontrados, pranteados e dignamente sepultados pelos
familiares. Essa é a matéria que talvez reúna as maiores esperanças de avanço nas
atividades previstas pela comissão. Se é demais esperar que esclareça todos os casos,
que pelo menos vá além do que se sabe. Mas aqui o objetivo de localizar os corpos e
dar-lhes sepultura digna não converge facilmente com o desejo, não impossível porém
mais difícil de satisfazer, de individualizar os criminosos e torná-los objeto adicional da
execração coletiva. Porque, para tanto, os próprios criminosos, ou seus cúmplices,
teriam de depor publicamente contra si mesmos, e confessar seus atos ou omissões.
Que um ex-delegado do extinto Dops (Departamento de Ordem Política e Social) tenha
feito isso espontaneamente, num livro de publicação recente2, mas em circunstâncias e
com intenções ainda um tanto obscuras, parece ser a exceção que confirma a regra. A
conferir.
De qualquer forma, a questão dos desaparecidos nos aproxima de um tópico que,
embora elementar numa análise que leve em conta a sua dimensão política, é pouco
afeito à simplificação histórica. É que o manto de chumbo que, nesse caso, encobre os
fatos que revelariam o paradeiro dos desaparecidos, diz muito da natureza sistêmica do
aparato de violência imposto pela ditadura militar. A repressão era uma máquina de
triturar opositores, descobrir e quebrar suas ligações e, pelo exemplo, intimidar vozes
potencialmente discordantes. Não era uma quadrilha de bandidos que havia se alojado
nos interstícios do Estado, à revelia dos governantes. Pelo contrário, era um instrumento
desses últimos; um instrumento de exercício do poder político que, porém, tinha de atuar
na sombra de uma legalidade seletiva, dócil para os colaboradores ativos, mais ou
menos correta, quando não severa, para os passivos e definitivamente ausente para os
que diziam "não", com armas ou sem elas. Fazer desaparecer seus corpos não era
expressão de puro e simples sadismo, o "excesso" de um grupo de executores de
ordens, mas um método sistemático, ainda que tosco, de evitar que as autoridades
competentes passassem pelo constrangimento de exibir e explicar a estranha falta de
sobreviventes. Esses, pelo menos, teriam a chance de passar pelo chamado "devido
processo legal", que o Estado brasileiro como ente político-jurídico pretendia garantir, e
que os governantes fingiam respeitar. Eis que a hipocrisia também cobrava seu preço,
inescrupulosamente repassado aos dissidentes - no fundo, aos seus familiares.
O caráter sistêmico da repressão ditatorial nos faz pensar nos elos de uma cadeia, numa
articulação hierárquica, onde teria de haver autores intelectuais, mandantes, cúmplices
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e operadores, cada qual com sua parcela, maior ou menor, de responsabilidade. O fato
de que décadas se passaram desde que ela deixou de existir, e que grande parte dos
personagens principais dessa trama, talvez todos, já estejam mortos, embora impunes,
apenas deixa claro as imensas dificuldades de se fazer uma "justiça de transição",
quando a própria transição como passagem de um regime político para outro se tornou
coisa do passado. O que existe agora não é mais uma máquina de triturar opositores,
mas pessoas que foram peças dessa máquina, nem por isso menos conscientes disso
e, no entanto, provavelmente a parte mais descartável e pour cause a menos encoberta
de todo o complexo. Que elas sejam agora o foco da indignação pública, das inquirições
oficiais e, eventualmente, dos tribunais, não poderia deixar outra coisa senão uma trava
amarga nos que sinceramente pelejam por uma plena reparação dos crimes da ditadura.
A rigor, em seu sentido jurídico, essa reparação não poderá mais ser completa e nem
mesmo satisfatória, apesar das várias medidas pecuniárias, simbólicas e outras já
adotadas ou reconhecidas pelos governos quesucederam a ditadura, e ainda que
aquelas pessoas venham a ser julgadas e punidas. Satisfatória mesmo só a busca da
reparação política e histórica que, de qualquer maneira, e fossem outras as
circunstâncias, também teria de ser feita. Mas afinal, isso é apenas um prêmio de
consolação ou, ao contrário, o que mais importa?
Por que reconciliação nacional
Mesmo que uma análise politizada do problema que aqui se examina requeira a
exposição do caráter sistêmico da repressão, de seus encaixes num todo articulado, ela
não poderia contentar-se com isso. Os governantes do Estado autoritário e, para
começar, os protagonistas do golpe que derrubou um regime constitucional, não se
articularam movidos apenas por seus interesses e por sua própria vontade. Eles
também supunham estar representando um anseio social mais amplo. Os militares não
eram seres de outro planeta, como esses invasores dos filmes de ficção, que
repentinamente surgem nos céus ou do fundo dos oceanos onde hibernavam, para
então instalar uma sanha de destruição e terror sobre a sociedade. Nada disso: sua
emergência política, como tutores do país, se deu em meio a profundos conflitos civis e
sociais, dos quais tiveram primeiro de se tornar instrumentos, para em seguida
instrumentalizá-los. A corporação militar mesma era parte desses conflitos, e cindia-se
internamente. No papel de instrumentos, os quartéis foram solicitados pelas elites civis
e seus respectivos partidos, além de representantes mais diretos de grupos sociais.
Estes, adversários mortais entre si, esperavam um apoio das armas, mas cirúrgico, ou
pelo menos uma aliança de igual para igual, como já havia acontecido antes. Dessa vez
foi diferente: os papéis se inverteram. Como se sabe, todos se deram mal, uns mais,
outros menos, um lado antes e o outro lado depois.
Seria de uma teimosia atroz continuar pensando, como se pensou durante vários anos
regime autoritário adentro, que a parte imediata e mais profundamente derrotada pelo
golpe, a esquerda e a centro-esquerda em suas diversas matizes, teria sido o lado
inocente desse enredo. Se a direita liderada pela UDN (União Democrática Nacional)
tramou com a alta hierarquia militar, ganhando a maioria para o seu lado, a esquerda,
por sua vez, buscou trazer as forças armadas para o embate quebrando essa mesma
hierarquia, imaginando com isso introduzir a luta de classes em seu interior, para
benefício das classes oprimidas. Não há nada de inocente nessa aposta; talvez
ingenuidade, porque a tentativa acabou inviabilizando o chamado "dispositivo militar" de
proteção do governo que mal ou bem promovia os interesses dessas classes, o qual
dependia justamente da hierarquia. Para tal apreciação, pouco importa de que lado
estava a boa intenção e de que lado estava a vilania, quem pretendia libertar o povo e
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quem pretendia escravizá-lo. Não se trata de fazer um juízo moral do processo, mas de
compreender as lições de seu desfecho trágico. E uma delas, aliás, a mais importante
em termos de orientação política - porém desprezada durante muito tempo pelos
maiores perdedores, que por isso mesmo trataram de se proteger no refúgio subjetivo
das boas intenções -, é que ambas as partes, em seu flerte com os militares, mostraram
um apego muito superficial ao convívio democrático. E com uma disposição tão fraca
nesse quesito, qualquer bloco que vencesse (e quem venceu, no fim das contas, foram
os convidados, e não os anfitriões!) acabaria impondo uma ditadura, velha conhecida
desta parte da América, e não uma "nova" democracia, como também ambos os lados,
em sua insatisfação com o status quo, prometiam.
Pois bem: o leite e o sangue foram derramados, uma ditadura de direita e seus
opositores fizeram sua história. Não a fizeram sozinhos: cada qual buscou diferentes
alianças sociais, de uma maneira ou de outra tentando comprometê-las no embate.
Durante um certo tempo, o autoritarismo foi bem-sucedido nesse jogo, indireta e
involuntariamente ajudado pela oposição armada, uma juventude recrutada da própria
elite social e suas franjas de classe média, que nesse tempo apoiava, majoritariamente,
o campo governista. Aquilo era sim um enfrentamento da ditadura, mas não ainda na
forma de uma clara oposição entre um campo democrático e um campo autoritário.
Aliás, foi preciso que a própria luta armada encontrasse seu beco sem saída para que
o processo começasse a evoluir nessa direção. Felizmente, por diversas razões - cuja
análise demandaria mais do que é possível dizer aqui -, não tardou para que o regime
autoritário também encontrasse o seu. A saída do imbroglio, no entanto, foi demorada
e cheia de idas e vindas.
A chamada "transição", é certo, começou a conta-gotas, mas para surpresa de todos,
inclusive da oposição, acabou se acelerando, até fazer desaguar um poderoso
movimento de massas. Porém, mesmo que tenha havido saltos, não ocorreu nenhuma
ruptura institucional mais séria. O regime foi derrotado, mas seus colaboradores civis,
com maior ou menor sucesso,mantiveram-se na cena pública; os chefes militares
recolheram-se aos quartéis, mas habilmente garantiram imunidades para si e seus
cúmplices. Foi, enfim, o preço de uma transição negociada. Poderia ter sido diferente?
Claro que poderia, para pior ou para melhor. Mas exagera-se na disposição
complacente ou conciliatória da liderança oposicionista que a negociou, como se tivesse
um propósito não declarado de encaminhar a transição para uma democracia limitada
e antipovo. Esse juízo de intenções despreza o contexto institucional e os limites que
esse contexto específico impôs à transição brasileira.
No que diz respeito ao encontro de uma saída institucional, os militares brasileiros
podem não ter sido tão brilhantes, mas também não foram tão desastrados como seus
colegas do Cone Sul. Embora com muitas divergências internas, eles resolveram tomar
a iniciativa nessa direção, aproveitando o fato de que o regime nunca rompera de todo
a via institucional, o que fez a oposição, inteligentemente, também a aproveitar. Pelo
caminho institucional, porém, só mesmo através de acordos - "pactos políticos" - com
todas as suas ambiguidades de aproximação e enfrentamento. Mas se houve exagero
na aproximação, este foi de grau, não de qualidade. Porque, no essencial, haver topado
aquele caminho acabou sendo a melhor maneira não só de enfrentar o autoritarismo,
como tática política, mas de chegar à democracia.
Neste ponto, e, para concluir, é preciso retomar o argumento que une a análise
precedente com a questão do modo pelo qual, uma vez que se chegou a um regime
democrático mais ou menos estável, se poderia administrar os traumas deixados pelo
passado autoritário. Ou melhor, esse passado que no fundo ainda não se tornou
passado, como se constata no debate acirrado sobre as maneiras de lidar com as
violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura, em vista da série de iniciativas
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governamentais que agora culminam na instalação da Comissão Nacional da Verdade.
Essa última medida indica a continuidade de tendências anteriores no sentido de evitar
a judicialização do problema, isto é, entregar seu encaminhamento inteiramente aos
tribunais.
Ao ver deste articulista, a política adotada é correta. Primeiro, porque o caminho da
judicialização nos leva ao cipoal das divergentes interpretações das leis em vigor,
especialmente a lei da anistia, seguidas de infindáveis questões burocráticas que
acabam desembocando na sala daqueles onze juízes que compõem o Supremo
Tribunal Federal. Obviamente, são obrigados a tomar uma decisão que, no entanto,
ultrapassa o jurídico. Exatamente por isso que, em segundo lugar, é preciso continuar
insistindo no caminho do convencimento e da negociação. É claro que não se trata de
convencer ou negociar com ex-torturadores, sequestradores etc. O problema maior, ao
contrário, é convencer a sociedade brasileira de que a questão é relevante, que não
interessa apenas aos diretamente atingidos pela repressão e seus familiares, mas a
todos os cidadãos e à saúde das instituições. Portanto, é preciso sempre apresentá-la
como uma questão de Estado, o que requer acordo e firme comprometimento de todo o
campo político que lutou contra o regime autoritário, base do consenso constitucional
que estabilizou a atual experiência democrática do país. Porém, há algo mais.
Como foi dito acima, a ditadura militar logrou durante certo tempo costurar uma aliança
social em torno de si, que foi além de uma solda das forças armadas com políticos
profissionais, burocratas e alta burguesia. Ela envolveu também classes médias e até
mesmo camadas populares. Derrotar a ditadura implicou um lento e paciente trabalho
de desamarramento de cada uma dessas costuras, até deixar exposto o núcleo do
autoritarismo. Implicou também a reelaboração de um projeto institucional democrático
para o país e uma reconversão para seus valores intrínsecos, a fim de que não se
repetissem os fracassos de tentativas anteriores. Esse último esforço, vale frisar, não
atingiu apenas os atores que colaboraram com a ditadura, fossem eles indivíduos,
instituições ou classes sociais, mas também aqueles que desde o início a ela se
opuseram, entre os quais se travou uma dura batalha intelectual. Não é por acaso que,
no desdobrar da transição, tenha emergido uma convergência entre campos políticos,
à direita e à esquerda, que até o golpe de 1964 haviam travado um duelo de morte, ao
ponto da mútua destruição. Essa inédita aproximação expressou simbolicamente uma
convergência ainda mais ampla da própria sociedade brasileira, que afinal possibilitou
os tais "vinte e oito benditos anos" de estabilidade democrática (também inéditos) a que
se referiu Dilma Rousseff em seu discurso. É assim que se deve entender o mote da
reconciliação nacional: não como uma perversa e atávica propensão à "cordialidade",
nem como uma aversão ao conflito, mas como uma necessidade interna de reprodução
do novo regime. Pois este, ao não depender da força bruta e da intimidação, precisa
recorrentemente promover uma cultura política adequada a seu sustento. E no cerne
dessa cultura está o hábito do convívio dos adversários, por maiores que sejam suas
divergências.
Por isso mesmo, esse quadro complexo é incompatível com qualquer apresentação
maniqueísta da história da ditadura e do que levou a ela. Definitivamente, essa história
não corresponde a uma divisão tout court entre heróis e vilões. E se é ponto pacífico
que a ditadura produziu barbaridades indesculpáveis, também o é que alguns grupos
oposicionistas, especialmente durante a luta armada, nem sempre agiram de forma tão
desprendida, como uma certa versão romanceada desse período pretende. Convertêlos em simples e despojados resistentes lockeanos, democratas convictos ou até em
tiranicidas ao estilo de senadores romanos, é um eloqüente exercício de interpretação
do que aconteceu. Porém, convenhamos, há nisso algo de justificação ad hoc, e não
parece muito fiel aos fatos. Se queremos sinceramente a verdade factual, temos de
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estar preparados para revelações desagradáveis às nossas próprias convicções.
Porque não é de sua natureza favorecer sempre o mesmo campo, seja de direita, de
esquerda ou o que for. Às vezes, a verdade dói para todos os lados.
Não se trata de reavaliar se as ações dos guerrilheiros os levaram a cometer "graves
violações de direitos humanos". Independente do que se pense delas, seus autores já
foram julgados e punidos por isso. Fosse essa a questão, bastaria reafirmar que os
algozes da ditadura, esses sim, permanecem sem julgamento e sem punição, não só
porque cometeram graves violações, mas porque o fizeram sistematicamente e, pior,
com o respaldo do poder do Estado. Contudo, já ficou bem claro, conforme estabelece
a lei, que a comissão não vai nem pode julgar ninguém. Ela simplesmente buscará
restabelecer os fatos e apontar oficialmente o que aconteceu, quem fez e quem deixou
de fazer. O que deve acontecer depois, essa é uma questão a ser disputada em seu
devido tempo. Mais central do que isso, agora, é insistir que só haverá ganho político
efetivo em sua tarefa, se a comissão conseguir retirar a opinião pública de um horizonte
estreito e descontextualizado dos fatos a revelar, ainda que seu foco mantenha-se
(como deve se manter)nas graves violações da ditadura. Para esse propósito, no
entanto, todos os fatos importam, porque é a única maneira de oferecer, mesmo para
aquelas violações, uma narrativa isenta e equilibrada. Esse desafio transcende o
problema da identificação de culpados e inocentes, e é o que poderá fazer do trabalho
da comissão um novo impulso à reconciliação nacional.
(Agosto de 2012)
Referências
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José Augusto Lindgren ALVES1

etnias e mestiçagem, vistas da
bósnia-herzegovina
Aqui em Sarajevo, onde atualmente vivo, tomei conhecimento de matéria publicada na
Bolívia, segundo a qual a decisão governamental de manter a abolição da categoria
"mestiço" no censo de 2012 estaria gerando controvérsias e descontentamento. Tal
situação, no outro hemisfério do planeta, não deixa de me chamar ainda mais a atenção
para as dificuldades que vejo aqui, na Bósnia e Herzegovina. Elas também são
decorrência do repúdio à mestiçagem e à simples mistura de etnias na mesma
vizinhança, cujo paroxismo foi a guerra de 1992-95, com suas atrocidades. Mas os
problemas não pararam aí. A própria paz obtida nos acordos extraídos em Dayton, Ohio,
nos Estados Unidos, resultou na total "etnização" da política, que perdura até hoje e
mostra-se profundamente negativa para toda a população, engendrando tensões e
impasses impossíveis de serem superados nas presentes circunstâncias.
Jornalistas ocidentais que cobriam as guerras na ex-Iugoslávia frequentemente diziam
que as "etnias" ou "nacionalidades" sempre geraram problemas nos Bálcãs, em função
de sua violência. É verdade. Como também geraram, com violência semelhante, em
todo o resto da Europa, para não dizer do mundo. O termo "balcanização", amplamente
usado até hoje, é invenção preconceituosa do Ocidente contra esta área do continente
europeu que foi parte do Império Otomano. E o preconceito é ainda mais visceral contra
os turcos, herdeiros republicanos dos antigos conquistadores de Constantinopla,
atualmente Istambul. Afinal, não foi o Império Otomano, nem sua herança cultural, que
fragmentou a península em comunidades de identificação a guerrearem entre si2. Muito
menos a ex-Iugoslávia de Tito, de que o povão e a intelectualidade da Bósnia sentem
saudade assumida. Como explica brilhantemente a búlgara Maria Todorova, os Bálcãs
se espatifaram precisamente porque quiseram seguir o modelo dos "estados nações"
da Europa3, deles recebendo incentivo. Estes, como todos sabemos, só se aceitaram e
acalmaram entre eles com o advento da União Européia - ainda que internamente as
tensões interétnicas ressurjam, em graus e formas diferentes, na Bélgica, na Espanha,
no Reino Unido e alhures.
Os acordos de paz de Dayton, que, em 1995, puseram fim à guerra de mais de três
anos e meio na Bósnia, forjaram uma constituição esdrúxula. Ela reconhece no Estado
soberano da Bósnia e Herzegovina três povos constitutivos - muçulmanos (também
chamados "bosníacos", já que muitos são seculares), croatas (supostamente católicos)
e sérvios (supostamente ortodoxos) -, e duas Entidades político-administrativas que não
são estados federados - a Federação da Bósnia e Herzegovina (FB&H) e a República
Srpska. O traçado territorial dessas duas entidades componentes do país tem linhas
vertiginosas de alongamentos, circunvoluções e reentrâncias, que parecem as de um
sismógrafo em período de terremoto, para acomodar por toda parte as etnias
dominantes4. Internamente, a República Srpska é unitária, porque quase
exclusivamente sérvia, como a população da Sérvia, país vizinho independente5. A
Federação (FB&H), por sua vez, é subdividida em dez cantões, tendo cada um sua
maioria étnica e respectiva chefia de governo cantonal, municipal etc., muçulmana ou
croata.
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A presidência do Estado da Bósnia e Herzegovina é integrada por três membros muçulmano, croata e sérvio - que se alternam periodicamente na chefia. E toda a
composição dos órgãos parlamentares, a nomeação de titulares para as pastas
ministeriais e a distribuição de cargos dentro dos ministérios, agências e até embaixadas
têm que levar em conta as três "nacionalidades" constitutivas, a que se acresce - menos
na presidência - um representante para as "minorias" (judeus, ciganos, valáquios,
ucranianos etc, sem incluir a mais natural de todas: aqueles, quase sempre mestiços,
que ainda insistem em se dizer iugoslavos).
O retalhamento do Estado entre as etnias, que determinam, com base em religião,
muitas vezes artificial e forçada, a composição de tudo, reflete-se tanto na etnização da
política, como na radicalização das "diferenças" dentro da sociedade. Assim como os
partidos cultivam os eleitores de sua etnia exclusiva (partidos croatas, partidos sérvios
e partidos "nacionalistas" muçulmanos), ou de sua etnia dominante (caso do Partido
Socialista Democrata, que congrega "bosníacos", croatas e sérvios não nacionalistas, e
foi o impulsionador da idéia de uma Bósnia e Herzegovina abrangente, para todos), as
aldeias e cidades, antes mescladas, vão-se tornando exclusivas de identidades
específicas. Embora este segundo fenômeno seja mais notável no campo, a própria
capital Sarajevo, ainda cosmopolita, tem hoje população mais de 90% "bosníaca".
Permanece pluricultural, com igrejas e sinagogas funcionando ao lado de mesquitas,
porque é predominantemente secular, e muitos dos "muçulmanos" de toda a Bósnia,
sobretudo urbanos, na verdade são agnósticos, ateus ou simplesmente desligados de
cultos e manifestações de crença. Reconhecem-se "muçulmanos" pela ascendência e
pelos nomes turcos "de batismo". Apesar dessa peculiaridade local, que não é somente
dos "muçulmanos", mas também de católicos e ortodoxos, parte ponderável dos
habitantes majoritários aos poucos se "islamizam": nos trajes de mulheres e homens,
na abstenção de álcool e carne de porco, no número impressionante de novas
mesquitas, no fortalecimento das escolas corânicas, na construção de centros culturais
islâmicos, geralmente com subsídios de correligionários de fora.
As religiões que, segundo consta, conviviam exemplarmente no passado, hoje
repercutem e retroalimentam, pela declarações provocativas de seus líderes, as
acirradas disputas políticas, todas as quais têm fundamentação e conotação religiosa.
Todos se declaram tolerantes, mas criticam, às vezes ofendem, as comunidades de fé
antagônicas. Assim como os croatas, de origem católica, combateram os muçulmanos
na maior parte da guerra, até se aliarem a eles contra os sérvios, os bispos católicos
atuais reclamam do tratamento dado aos croatas pelos muçulmanos da Federação
(FB&H). O patriarca ortodoxo de Sarajevo defende os sérvios, ortodoxos por definição
legal, e a República Srpska, criada por Radovan Karadzic, como baluartes contra o
temido "expansionismo" do islã, sem gestos de simpatia tampouco para os "católicos".
O Reis-El-Ulemá, líder supremo dos islamitas balcânicos (não somente da Bósnia, mas
da Sérvia, da Croácia e do Montenegro), de linha sunita e voltado para a Turquia, critica
com veemência as "perseguições" sérvias e croatas aos muçulmanos, no presente, mas
se vê também acossado pelo fundamentalismo wahabita, assimilado
dos mujahedins estrangeiros que vieram defender os bosníacos na guerra.
Tais djihadistas estrangeiros foram depois expelidos, por pressão norte-americana6,
mas aqui deixaram sementes de crescimento visível7. Os políticos, por outro lado, com
ou sem fé verdadeira, disseminam lendas religiosas, crendices e tradições rituais
populares, às vezes recentemente inventadas, para divulgar uma imagem de devoção
convincente.
Num país que sempre teve grande número de casamentos mistos (calculam-se em 20%
do total, antes da guerra), as etnias hoje se retraem, isolam-se, rejeitam misturas e
sincretismos. Nas famílias e comunidades, pretendentes e namorados de
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"nacionalidade" diferente são mal vistos. Pares de etnias distintas agora tentam emigrar
para poder casar sem constrangimentos. Seus filhos não tem "etnia". A categoria
"mestiço" não existe nos formulários de identificação. Tal omissão leva, por exemplo,
minha secretária, filha de muçulmana com "católico" ateu da Bósnia, morto como civil
no cerco de Sarajevo, a declarar-se "muçulmana", conquanto não praticante de qualquer
fé. Da mesma forma, outra funcionária da Embaixada, filha de católica com ortodoxo
que sempre se consideraram "bósnios", revolta-se por ter que se designar "croata" ou
"sérvia" sem o ser.
A palavra "bósnio", gentílico da Bósnia, que deveria aplicar-se a todo o Estado,
envolvendo as duas entidades, os três povos constitutivos, as minorias e, evidentemente
os mestiços, não é uma nacionalidade, nem etnia, muito menos religião. Não passa de
um adjetivo de uso confuso, empregado por estrangeiros de maneira neutra, enquanto
pelos "bosníacos" tem acepção contestável, vista como "expansionista" pelas demais
culturas do país. É o caso da "comida bósnia", da "música bósnia" e, muito em especial
da "língua bósnia". Sim, porque o bósnio passou a ser uma língua, não apenas um
dialeto, usada somente por um grupo de pessoas sem localização definida,
supostamente "muçulmanas". Em decorrência da guerra e de seus horrores, os
bosníacos, bem europeus até nisso, decidiram que não podiam mais falar idioma dos
inimigos. Apesar de se haverem sempre comunicado em serbo-croata como os sérvios
e croatas do local, havendo seu conterrâneo Ivo Andric ganho nessa língua o Prêmio
Nobel de Literatura em 1961, os bosníacos, não dispondo de um gaélico para exumar
como os irlandeses, nem de um catalão como os catalães, ou de um basco para os
bascos, optaram por acentuar e regularizar as pequenas diferenças de linguagem,
inventando, com apoio do exterior, uma língua bósnia, ou bósnio, oficializada nas
escolas bosníacas, com dicionário e gramática publicados até em Oxford8. As escolas,
por sinal, não somente por causa das três línguas (quase iguais, todos entendendo as
três variantes), passaram a ensinar tudo, até mesmo a história recente, sob enfoque
étnico, em classes separadas por "nacionalidades". O sistema educacional público da
Bósnia, antes integrador, passou a ter "três escolas sob o mesmo teto". Inovação
ominosa para o futuro da sociedade, tal segregação num só prédio logo se reproduz nas
brincadeiras e horas de lazer. Conforme tem sido avaliado e dito por especialistas na
Bósnia, a compartimentação quando jovem invariavelmente leva à discriminação
agressiva quando adulto.
Tudo isso poderia ser meramente curioso se não tivesse decorrido de uma guerra
sanguinária, com campos de concentração, estupros coletivos, cerco com bombardeio
de cidades indefesas e atos de genocídio, inconcebíveis se não os víssemos filmados,
documentados e amplamente divulgados. Tudo isso poderia ser até engraçado, se a
possibilidade de um novo conflito estivesse totalmente descartada. Se as feridas e
cicatrizes atuais não fossem tão profundas. Se as provocações interculturais fossem
coisa do passado. Se não houvesse tantas armas e munições em mãos da população.
Se esta não fosse segmentada e etnicamente incitada a proteger a respectiva identidade
por meio da rejeição aos diferentes. Se o país existente, disfuncional e dividido
dezesseis anos após a guerra, estivesse operando normalmente.
A verdade é que, em função da etnização da política, o Estado da Bósnia e Herzegovina
permaneceu sem governo emergente das eleições gerais de outubro de 2010, até o
momento em que se escrevem estas linhas, em fevereiro de 2012. Somente não
afundou de vez porque os três presidentes eleitos, sérvio, muçulmano e croata,
conseguiram entender-se minimamente e mantiveram o conselho de ministros anterior
em exercício. Em 28 de dezembro de 2011, os líderes dos seis principais partidos
políticos (dois de cada povo Constitutivo) chegaram finalmente a um acordo sobre a
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divisão das pastas ministeriais e a designação de um primeiro-ministro, cuja posse
deverá ocorrer em poucos dias, com quinze meses de atraso.
Além, evidentemente, da necessidade um governo com o qual possa negociar, uma das
condições impostas pela União Européia para aceitar negociações de adesão com a
Bósnia tem sido, há anos, a realização de novo recenseamento populacional. O último
censo, de 1991, que serviu de base à divisão do território em Dayton, certamente está
hoje ultrapassado, pelas "limpezas étnicas", pelos massacres da guerra, pelos
deslocamentos que ela provocou, pelo não retorno ou estabelecimento alhures de
refugiados, pela recusa de certos líderes a restituir aos antigos moradores as casas
esvaziadas pela força e ocupadas por novos habitantes. As mesmas preocupações e
interesses conflitantes dos políticos, que impediram, por tanto tempo, a formação do
governo, barraram também projeto de lei sobre a matéria, submetido ao parlamento
desde meados de 2010.
Em 28 de dezembro de 2011, na mesma reunião que finalmente permitiu o
entendimento interpartidário para formação de novo conselho de ministros, acertaramse, igualmente, os pontos conflitantes para a realização de novo censo - previsto para
ocorrer em abril de 2013. A mágica, neste caso, não poderia ser mais simples: acordouse que, na consulta aos habitantes, a identificação da respectiva religião apenas será
feita por decisão individual voluntária. Não se chegou a criar a categoria dos mestiços,
mas se ofereceu uma saída que o multiculturalismo ideológico não prevê: a opção pela
cidadania abrangente, ao invés da escolha obrigatória de uma identidade étnica, ou, na
melhor das hipóteses, de duas etnias que se encontram, acasalam, proliferam, mas não
se misturam.
Ao contrário dos anos 30 e 40 do século passado, os horrores da guerra na Bósnia
ocorreram com amplo conhecimento externo, informação instantânea, cobertura da
televisão e passividade generalizada. Ocorreram em plena Europa, quando e onde se
imaginava que nada disso pudesse voltar a acontecer depois da Segunda Guerra
Mundial, especialmente no apogeu da "era dos direitos". Como hoje em dia, em plena
era dos "direitos das culturas", as sementes da barbárie semeiam-se em muitos lugares,
não somente na Europa, com apoio externo variado, em nome do direito à diferença,
sob a capa do multiculturalismo distorcido "politicamente correto" em voga. E tal atitude
prossegue, por mais que a radicalização das culturas converta-se em extremismos, a
crispação das identidades subnacionais ameace a governabilidade do conjunto, e a
reação ultranacionalista esperada eleja democraticamente políticos racistas, em
sociedades longamente estabelecidas na Europa.
Segundo as informações que obtive de La Paz, o questionário do Instituto Nacional de
Estatística da Bolívia oferece aos habitantes do país, para a auto-identificação
respectiva, as categorias de afrodescendente ou integrante de uma de 54 nações
indígenas. A par disso, oferece apenas a alternativa entre as opções "outras" ou
"nenhuma". Ou seja, para atender ao indigenismo radical de um governo "de esquerda",
sintonizado com o "progressismo" contraditório da intelectualidade liberal pós-moderna,
que se reflete na militância multicultural atualmente hegemônica até nas Nações Unidas,
a Bolívia se dispõe a denegar a miscigenação concreta que se vem realizando há
séculos. Posso até compreender as razões da decisão boliviana. O que não aceito e me
deixa indignado é ver que a esquerda intelectual da atualidade, que, aliás, pouca
importância dá ao presidente Evo Morales, incentiva, através de ativistas "engajados",
iniciativas anti-igualitárias com grande ligeireza.
Com base nas desgastadas posições racialistas de que a mestiçagem era usada para
encobrir discriminações que hoje ninguém mais nega, o indigenismo boliviano no poder,
assim como o essencialismo étnico da Bósnia, além de descartar como irrelevantes as
aspirações de importantes segmentos em ambos os países, entronizam um
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novo apartheid sem a categoria dos "coloureds". Ao fazê-lo, em vez de enfrentarem as
dificuldades reais que assolam as populações desses dois países pobres, eliminam a
noção de classes econômicas, novamente inquestionável com as adaptações
pertinentes, e reincorporada no pensamento social contemporâneo até pelo Fórum de
Davos.
Ainda bem que o Brasil resistiu às propostas de eliminação da categoria dos "pardos"
nos censos do IBGE. Nossa própria experiência de luta antirracista comprovou que tal
eliminação não era condizente com a vontade do povo, nem necessária sequer para a
adoção de ações afirmativas. O possível mau uso do conceito de mestiçagem não pode
justificar aquilo que José Murilo de Carvalho identificou como "genocídio estatístico"9.
Este tampouco pode impedir que o mundo, globalizado pela economia e pelo fluxo
permanente de pessoas, migrantes temporários e turistas, emigrantes e imigrantes,
legais e indocumentados, traficados ou transferidos por livre e espontânea vontade,
continue a miscigenar-se.
Talvez quando todos forem, como quase todos já são, obviamente mestiços em todo e
qualquer país, os responsáveis pelas políticas de esquerda e pelas atividades mais
necessárias no planeta resolvam finalmente dedicar-se a sério à igualdade entre os
homens.
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Jonathan FREEDLAND1

um ângulo exclusivo de Hebron
tradução de Renata Massami Hirota

Com a exceção de Jerusalém, Hebron possui a maior população dentre todas as
cidades palestinas da Cisjordânia. Ela é, assim como Nablus, um centro comercial, e o
que é hoje sua tumultuada praça de mercado enche-se de vida e comércio, ruído e
vapores. Há lojas vendendo mantimentos e eletrônicos, assim como barracas na
calçada, simples mesinhas com frutas e vegetais, brinquedos, bugigangas, e roupas
infantis. Essas lojas estão concentradas principalmente perto do terminal de ônibus, com
seus ônibus públicos amarelos, e fileiras de taxis e micro-ônibus privados, muitos deles
em direção ao norte, a Belém. Policiais palestinos, vestindo uniformes palestinos,
orientam o trânsito. Se você não andasse mais, diria que Hebron, que abriga um número
estimado de 175 mil palestinos, é uma próspera cidade árabe.
Isso é, até você se aproximar do ponto de travessia que marca a fronteira de fato entre
80% da cidade, controlada por palestinos, conhecida como H1, e o restante da cidade,
controlada por israelenses, conhecida como H2. Nem todos podem atravessar. Desde
o começo da Segunda Intifada, cidadãos israelenses foram proibidos por seu próprio
governo de entrar na H1, da mesma forma como foram barrados de entrar na mais
ampla Área A da Cisjordânia, controlada pela Palestina. A decisão baseia-se em motivos
de segurança, após a conclusão de Israel de que israelenses visíveis, especialmente os
colonos assentados, seriam provavelmente atacados, e após as Forças de Defesa de
Israel insistirem que podem garantir a segurança dos cidadãos israelenses somente
naquelas áreas que controla.
No entanto, para aqueles que têm a permissão de cruzar a linha que separa H1 de H2,
é como atravessar a outro domínio completamente diferente. Para H2, que consiste em
um pedaço substancial da parte oriental da cidade, combinado com o que parece no
mapa como um dedo largo e grosso apontando para o oeste, inclui o centro histórico de
Hebron. Essafaixa, o dedo no mapa, talvez não abranja mais do que 3%do total da área
geográfica de Hebron, mas é aíque você encontra os lugares que fizeram dele um local
reverenciado por muçulmanos e judeus, entendidoe de fato osjudeus consideram-no um
dos quatro lugaressagrados do judaísmo,ao lado de Jerusalém, Tiberíades e Safed. É
aí também que se encontra uma estranha cidade-fantasma cujos mercados, antes tão
movimentados, permanecem fechados e desertos, sua população palestina sujeita a
uma política de separação e restrição, o que torna a cidade o lugar em que a ocupação
de 44 anos de Israel na Cisjordânia mostra sua face mais dura.
Pode-se ouvir a batalha por supremacia entre os aproximadamente 30 mil árabes e 800
judeus assentados que vivem em H2, controlada por israelenses, antes mesmo de vêla. Na manhã clara que visitei a área, havia música klezmer de estilo hassídico tocando
alto no Centro Gutnick, um espaço de eventos que recebe visitantes judeus de todas as
partes do mundo e especialmente dos Estados Unidos, oferecendo bebidas e passeios.
Osítio eletrônicodo centro assegura a qualquer cliente nervoso de que "todos os ônibus
são blindados". Minutos depois, às melodias da velha Europa Ashkenazi junta-se o
muezzin tradicional, cantando o chamado muçulmano para a oração. As duas músicas
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continuavam, no volume máximo, enchendo a praça antiga com o ruído discordante,
conflitante. Essa é afamosa guerra de alto-falantes de Hebron.
A visita geralmente começa no Túmulo dos Patriarcas, o centro magnético do poder
religioso de Hebron. O judaísmo considera o local - registrado na Bíblia como "Caverna
de Machpelah", adquirida por Abraão - como o segundo local mais sagrado,atrás apenas
do Monte do Templo, a parte da antiga Jerusalém na qual o Primeiro e o Segundo
Templos foram construídos. Dentro, há caixões que dizem conter os restos mortais de
Jacó, Isaac e do próprio Abraão, reverenciado como patriarca pelas três antigas
religiões monoteístas.
Como os judeus lembram os visitantes, inclusive o ônibus de cristãos africanos que
chegava, durante 700 anos os judeus foram barrados, pelos governantes mamelucos,
otomanos, britânicos e jordanianos da cidade,de entrar nesse lugar sagrado; era-lhes
permitido subir somente os primeiros sete degraus emsua direção. Em 1967, quando
Hebron e o restante da Cisjordânia foram conquistados por Israel na Guerra dos Seis
Dias, os judeus puderam finalmente pisar o oitavo degrau, e os outros cinquenta e tantos
degraus restantes, e entrar.
Hoje, há entradas separadas aos túmulos para judeus e muçulmanos. Mas o que é mais
surpreendente é a estrada que leva ao lugar: ela é dividida de acordo com a
nacionalidade, com três quartos da via disponível para os israelenses, e o restante, mais
estreito, reservado para os palestinos. Blocos de concreto separam as duas partes. Os
israelenses têm a maior parte porque são autorizados a dirigir por esse caminho, um
direito negado aos palestinos.
Nos mapas militares israelenses, o caminho aparece como uma estrada verde, o que
significa que carros palestinos não são permitidos. A cor azul é usada para as ruas em
que carros palestinos não podem circular, e as lojas palestinas não são autorizadas a
abrir. Depois, há estradas que são ainda mais restritas: nessas, nenhum palestino pode
sequer pôr os pés. As Forças de Defesa Israelenses referem-se a essas estradas
como tzirsterili, literalmente, uma estrada estéril.
Grande parte dos palestinos de H2 que tem o azar de ter suas casas em
um tzirsterili tiveram suas portas dianteiras fechadas. Para sair, eles precisam usar uma
porta dos fundos, o que muitas vezes significa subir no telhado e descer através de uma
série de escadas: ise é inconveniente para os jovens em forma, isso é difícil, senão
impossível, para os velhos e os doentes. Mais tarde, avisto um homem idoso, com um
saco de cimento em seu ombro, andando com um menino que considero serseu neto.
Quando ele chega à rua a-Shuhada, que já foi a via principal que cruza o centro de
Hebron, mas que é uma "estrada estéril" desde 2000, ele pára e começa a descer uma
íngreme série de toscos degraus, necessários para andar ao redor da rua, em vez de
na própria rua. Tais degraus os levam por uma série de caminhos não asfaltados e
empoeirados, rota alternativa indireta à rua a-Shuhada. Isso acontece para que nem
seus pés ou os do menino toquem a estrada proibida - garantindo que continue sterili.
Na rua, há o que costumavam ser lojas, agora fechadas permanentemente sob
persianas verdes de metal. Elas estão todas cobertas de pichações. Em um curto
passeio, eu vejo: "Árabes fora!" e "Morte aos árabes", assim como o menos familiar
"Vocês têm árabes, vocês têm ratos", que foi pintado, mas ainda é legível. O mesmo
acontece com "Árabes para o crematório", perto do cemitério muçulmano. (Uma
mensagem notória, pintada em inglês, mas coberta há alguns anos, dizia: "Árabes para
as câmaras de gás.") O punho cerrado, símbolo do partido Kach do falecido rabino
MeirKahane, o fundador da Liga de Defesa Judaica, uma vez condenado ao ostracismo
como um fascista, aparece em vários lugares. Mas a imagem mais recorrente é também
a mais chocante. É a Estrela de David. Totalmente familiar aos olhos judeus, é um
choque ver esse símbolo - associado com o próprio Judaísmo e a longa história do
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sofrimento judaico - usado como uma declaração grosseira de dominação, usado, de
fato, como um insulto.
Andamos até o centro da estrada. Não há necessidade de usar a calçada porque o lugar
está vazio, como um set de filmagem abandonado. Meu guia, YehudaShaul, um
israelense judeu ortodoxo de barba preta e quipá - que depois murmuraria o
tradicional bracha, ou a bênção, antes de dar uma mordida num sanduíche - está
intimamente familiarizado com Hebron, tendo servido dois extensos turnos no serviço
militar da cidade, durante a Segunda Intifada: primeiro como soldado regular em 20012002, e depois novamente como comandante e sargento em 2003. Na verdade, ele
estava em patrulha quando engenheiros da FDI (Forças de Defesa de Israel) selaram
as portas, fechando-as, em 2001.
Ele também se lembra das instruções que recebiaparanão tocar nos israelenses
assentados, que estavam sujeitos à lei de Israel, e, portanto, sob jurisdição da polícia
israelense, e não do Exército, embora pudesse ver que eles estavam envolvidos em
uma campanha de assédio à população local, atirando pedras, cortando canos de água
e cabos elétricos. Um soldado deu um depoimento à organização Quebrando o Silêncio
- fundada por reservistas da FDI determinados a alertar seus companheiros israelenses
e judeus por todo o mundo sobre a realidade diária da ocupação militar - informando
que uma placa pendurada no quadro de informações da sua unidade explicava sua
missão: "Interromper a rotina dos habitantes do bairro", seja através de buscas
domiciliares, revistas físicas ou blitz repentinas, em locais aparentemente arbitrários.
Shaul não está de uniforme hoje, mas está aqui como parte do seu trabalho no
Quebrando o Silêncio. Ele está armado com fotografias "de antes" do centro de Hebron,
datadas de 1999, que mostram um mercado de frutas animado com pessoas, com
produtos, e com vida. O lugar "de após" encontra-se bem à minha frente: o mesmo exato
local, agora deserto e silencioso. O que antes ficava aqui foi transferido para H1, ou pelo
menos parte disso. O mercado repleto que vi do outro lado é, na verdade, parte de Bab
a-Zawiya, que, uma vez apenas um bairro de Hebron, é hoje seu centro substituto.
Alguns desses comerciantes de Bab a-Zawiya costumava morar e trabalhar no que
agora é H2. Eles já tiveram lojas. Agora, vendem seus produtos em cima de mesas.
E isso não é mera impressão. Um estudo feito pelo grupo israelense de direitos
humanos B?Tselem mostra que 1.014 moradias - apartamentos ou casas - foram
abandonadas pelos seus ocupantes, cerca de 42% do total nesta parte central de
Hebron. Uma estimativa sugere que isso equivale a 8ou 9mil pessoas que descobriram
que a vida sob tais restrições não era mais viável ou suportável. Finalmente, vejo uma
das raras pessoas que persistiram, permanecendo dentro de H2. Uma mulher árabe
estende roupas na sua varanda na rua a-Shuhada. Por todos os lados,ela está cercada
deuma malha de fios de metal, inclusive sobre a sua cabeça. Isso não acontece por
causa de alguma lei ou regulamento; ela se colocou no que parece ser um pequeno
galinheiro para sua própria proteção, para evitar as pedras que seriam atiradas pelos
assentados.
O teto da "jaula" está, de fato, sob o peso de pedras. B?Tselem, que distribuiu câmeras
para alguns palestinos de Hebron, tem postado diversos vídeos mostrando assentados,
inclusive crianças pequenas, jogando pedras nos árabes que estão entre eles - sem
restrições dos soldados israelenses que estão por perto. Um vídeo particularmente
perturbador mostra uma assentada silvando repetidamente a palavra sharmuta,
ou prostituta, à sua vizinha árabe.
O mercado de frango, agora atrás de altas lajes de concreto, fica próximo. Depois, estáa
velha estação de ônibus, que hoje funciona como uma base da FDI, e também serve
decasa para seis famílias de assentados que se mudaram. E, depois, virando a esquina,
atrás de um portão enferrujado, encontra-seum ferro velho, cheio de lixo, ervas daninhas
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e bobinas de arame farpado. Shaul tem uma foto que revela que esse lixão costumava
ser o mercado de jóias de Hebron. (Alguns joalheiros agora continuam com seu
comércio na H1 controlada por palestinos, mas o mercado em si não foi reconstituído.)
Do outro lado da rua, há um yeshiva.
É isso - judeus e árabes vivendo próximos uns dos outros - que faz com que o centro
de Hebron seja excepcional, pelo menos fora de Jerusalém. Assentados judeus são
encontrados por toda a Cisjordânia, mas geralmente estão em topos de morros
adjacentes, ou com vista para cidades e aldeias palestinas. Mas, nessa região de
Hebron, eles se encontram no interior, em quatro grupos referidos como assentamentos,
mas muitas vezes são apenas algumas casas e prédios cercados por palestinos. Três
deles estão na rua a-Shuhada ou próximos a ela; o quarto fica a uma curta distância à
pé.
E assim você só tem que andar alguns passos desde o mercado de frutas esvaziado
para chegar aAvrahamAvinu - literalmente, Abraão, nosso pai - o maior dos enclaves
judeus em Hebron, onde vivem cerca de quarenta famílias. Dentro, é um outro país. As
paredes são feitas de uma pedra chata escovada, que contrasta com o pó e a idade do
lado de fora. Há um parquinho, jovens mães ortodoxas, com suas cabeças cobertas,
brincando com as crianças - estas últimas, aparentemente, ignoram a presença de cerca
de 600 soldados da FDI na região, principalmente para a sua proteção. Há uma
prateleira para bicicletas e um aroma distinto de canja. Poderia ser qualquer um dos
bairros mais abastados de Jerusalém Ocidental. Há placaspor todos os lados, uma visão
tão incomum em Jerusalém - exceto porestas serem,quase todas, em memória
àspessoas mortas por "terroristas árabes". Os benfeitores a quem agradecem são
famílias judaicas de Nova York, Londres, e outros lugares.
Essa divisão de Hebron em H1 e H2 foi o resultado do Protocolo de Hebron, de janeiro
de 1997, assinado por Yasser Arafat e Benjamin Netanyahu, então no seu primeiro
mandato como primeiro-ministro. Disposições especiais foram consideradas
necessárias para o bem das poucas centenas de colonos judeus assentados em
Hebron, a quem Israel acreditava ter que proteger com suas próprias forças. Nos anos
que se seguiram, a proteção passou a significar uma série de medidas mais rigorosas
para manter judeus e árabes separados, restringindo a mobilidade dos palestinos em
H2. Toda vez que há um ataque terrorista sobre os judeus assentados - sendo o mais
notório deles o assassinato de um bebê de dez meses, ShalhevetPass, por uma bala
de um franco-atirador em 2001 - os colonos demandam, e geralmente são atendidos,
uma maior restrição dos movimentos palestinos, ou a permissão do Estado israelense
para expandir, ou até mesmo ambos. Pouco a pouco, o centro de Hebron foi-se
esvaziando e os palestinos foram encurralados cada vez mais claustrofobicamente,
para que os colonos pudessemmover-se livremente e sem medo, tendo sua segurança
garantida pela FDI.
Tentar definir o início desta situação seria provavelmente em vão. Para a comunidade
judaica de Hebron, os últimos cem anos são um mero interlúdio, sendo o evento decisivo
a aquisição de Machpela por Abraão, há milhares de anos. Ainda assim, muitos
consideram 1929 e o massacre de 67 judeus por árabes em Hebron como a data crucial.
Eles acreditam que esse evento traumático revela uma verdade essencial sobre o
conflito com os palestinos: que a oposição árabe aos judeus é anterior e, portanto, tem
pouco a ver com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 ou a ocupação da
Cisjordânia em 1967. Para os assentados, o massacre de 1929 mostra que os árabes
têm uma intolerância assassina dos judeus em seu meio. Se uma forte presença militar
e medidas de segurança onerosas são necessárias, este é o motivo.
Até 1929, os judeus representavam números significativos na cidade. No momento
imediatamente posterior ao massacre, forças britânicas evacuaram os judeus
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sobreviventes para Jerusalém, mas, um ano depois, líderes árabes da cidade os
convidaram de volta. Cerca de trinta famílias aceitaram o convite, e então deixaram a
cidade outra vez durante os distúrbios de 1936. Acredita-se que um leiteiro judeu tenha
ficado até 1946, mas, depois disso, durante duas décadas, não havia ninguém. Ainda
assim, quando Hebron foi capturada por forças israelenses em 1967, dizem os colonos
que era natural que os judeus retornassem. Sua presença ali agora é, eles insistem, não
um empreendimento colonial estrangeiro, mas um regresso à casa, adiado por muito
tempo.
A forma do retorno é certamente suscetível à criação de mitos. No primeiro Pessach, a
Páscoa judaica, após a "liberação" de Hebron, um grupo de 88 judeus ortodoxos,
liderados pelo carismático rabino MosheLevinger, foram ao Hotel Park, em Hebron, de
propriedade de árabes, para realizar o sêder, jantar cerimonial judaico. Eles ficaram e
recusaram-se a sair. Finalmente, o governo israelense, liderado pelos trabalhistas,
sugeriu um acordo: os ocupantes seriam autorizados a mudarem-se para uma base da
FDI próxima, onde casas seriam construídas para eles. Assim nasceu KiryatArba, hoje
uma cidade com mais de 7mil pessoas próxima a Hebron, o primeiro passo em todo o
projeto de assentamento na Cisjordânia. Levinger ainda viria a ser o fundador do
GushEmunim (Bloco dos Fiéis), e mais tarde recebeupena de prisão por atirar e matar
um lojista palestino. Mas Hebron foi onde ele assumiu sua posição pela primeira vez.
Seus herdeiros hoje não sentem qualquer necessidade de justificar os efeitos da sua
presença nos palestinos que vivem em H2. Ao contrário, a comunidade judaica em
Hebron vê-se como vítima. "As pessoas dizem que aqui há um apartheid", diz David
Wilder, o porta-voz nascido em Nova Jérsei. "Eu concordo - mas não é contra eles, é
contra nós." Ele aponta o fato de que Casbah, dentro de H2, é uma zona militar fechada
e, portanto, fora dos limites, salvo por algumas horas no Sabbath, para os judeus. Ele
argumenta que, efetivamente, os judeus têm acesso a apenas 3% da cidade, onde a
presença de segurança de Israel éintensa o bastante, enquanto os árabes têm acesso
a todo o resto. Claro, ele admite, há uma rua, talvez um quilômetro, um quilômetro e
meio, na qual os árabes não podem caminhar. Nãoestariaele se referindo à rua aShuhada? "Não sei como eles a chamam. Nós a chamamos de rua David Ha?Melech
[Rei David]." A estrada costumava ser aberta até a Segunda Intifada, diz Wilder - de
fato, salvo alguns meses, a rota foi barrada para carros palestinos a partir de 1994 "mas eles começaram a atirar" das colinas próximas.
Mesmo assim, ele insiste, "nunca dissemos que, para que vivêssemos aqui, ninguém
mais podia", enquanto ele acredita queos palestinos não permitirão a presença de
judeus em Hebron em um futuro Estado Palestino. São os judeus que são os tolerantes.
Quanto às pichações, ele diz, "Nós não gostamos particularmente disso", mas ele
recusa a condená-las, dizendo que são um "escape" para os jovens colonos "frustrados
pelos ataques terroristas e as atividades do governo israelense contra eles."
A mensagem de Wilder - de que se os palestinos parassem de ameaçar os assentados
com violência, as restrições seriam abrandadas - é contrária à experiência. Quando, por
exemplo, Baruch Goldstein, nascido nos Estados Unidos, matou 29 muçulmanos
palestinos no Túmulo dos Patriarcas em 1994, Israel impôs novas restrições - não aos
assentados, mas aos árabes em Hebron. Os mercados de carne e vegetais foram
fechados, e a proibição aos carros palestinos na rua a-Shuhada foi introduzida. (É
chocante que, longe de ser insultado como terrorista e assassino em Hebron, Goldstein
está enterrado no Memorial MeirKahane, que se encontra sob os auspícios da
autoridade municipal de KiryatArba.)
Ainda assim, e apesar da proteção armada 24 horas-Shaul testemunha que, como
soldado, suas ordens eram muito claras: "Estamos aqui para protegeros colonos" -, os
judeus de Hebron parecem considerar as Forças de Defesa de Israel e o Estado de
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Israel como seus adversários. Um pôster no bairro de Bab AL-Khan em H2, vazio com
a exceção de alguns poucos antigos residentes árabes, e com seus portões para a
Cidade Antiga agora fechados e parafusados, declara em hebreu: "Aqui começa o
gueto. Proibida a entrada para judeus." Em outro lugar, um slogan pintado de spray
denuncia o que considera o Estado ateu de Israel: "Nós não temos fé no regime dos
infiéis, nós seguimos o caminho da Torá." Outro slogan procura um regime governado
pela lei religiosa: "Queremos um Estado halacha da Judéia agora". Ainda um outro
incita, "Morte aos traidores do Rei", o Rei sendo Deus.
Nessa disputa, com os colonos hostis a um governo israelense que lhes nega a
administração de Hebron em sua totalidade, os palestinos ficam em meio ao fogo
cruzado. Eles rejeitam a sugestão dos assentados de que os palestinos são barrados
em apenas uma pequena fração da cidade, uma restrição relativamente modesta em
suas vidas. Issa Amro, 31 anos, ativo na organização de protestos não violentos em
Hebron, diz, "H2 é o centro desta cidade... Todos os mercados estavam aqui: de
vegetais, frutas, camelos, carne, ferreiro, todos os mercados estavam em H2. É o
coração da cidade. E se seu coração está doente, seu corpo inteiro será afetado."
Ele explica que as restrições, mesmo aplicadas a áreas superficialmente estreitas, têm
um efeito de longo alcance. Famílias são divididas entre H1 e H2, fazendo com que seja
difícil que parentes se encontrem, especialmente aqueles que vivem em ruas de H2
barradas para carros ou pedestres palestinos. E existeum impacto maior: se você quiser
dirigir de norte a sul por Hebron, deve tomar um caminho longo e complicado por
estradas congestionadas. Shaul imagina uma ação equivalente em Jerusalém,
fechando a rua Jaffa e a Cidade Antiga. Pode ser que represente apenas 1% do território
municipal, ele diz, mas incluiria a rua principal e os monumentos históricos. "Qual o
impacto que isso tem em uma cidade?"
Alguns admitem que o que se vê no centro de Hebron é feio, mas se consolam com a
ideia de que seja um caso extremo, típico apenas de si mesmo. Para outros, no entanto,
Hebron é uma versão intensa e destilada de toda a ocupação israelense. YehudaShaul
coloca-se, relutantemente, no último grupo. "Isto é um microcosmo", ele me diz. "Ande
aqui e você entenderá como a Cisjordânia funciona: a separação, a apropriação das
terras, as estradas estéreis, a violência".Nem ele se reanima em dizer que Hebron é a
obra de uns poucos colonos inarredáveis. A presença da FDI desmancha essa ilusão,
assim como a placa do Ministério de Habitação no prédio de colonos de BeitHaShisha,
um selo de aprovação do governo, que data de 2000, quando o suposto líder de centroesquerda Ehud Barak era primeiro-ministro. Vinte e um ônibus partem todos os dias,
mais de um por hora, dos assentamentos judeus dentro de H2 para Jerusalém,
oferecendo passagens baratas e subsidiadas pelo governo. A queixa de Shaul não é
apenas com os colonos, mas com o Estado.
Para pessoas como Shaul, patriotas israelenses orgulhosos e judeus conscienciosos,
Hebron representa um desafio mais profundo do que pode ser capturado pelo brando
diplomatês dos "obstáculos para a paz" e afins. Para eles, é mais do que uma falha
geológica em uma amarga disputa territorial. "O que está sendo feito aqui é em nome
de Deus e em nome do meu Estado", diz ele, com uma voz muito mais velha do que
seus 28 anos.
Shaulé bem conhecido em Hebron. Nos degraus do Túmulo dos Patriarcas, um colono
o vê e grita, várias vezes, que ele é um traidor do seu povo. Mas há um rosto mais
conhecido que o seu, que eu vejo logo nos dois minutos seguintes à chegada em
Hebron. Em uma cadeira de rodas, em consequência de um derrame sofrido em 2007,
encontra-seum senhor de cabelos brancos e chapéu panamá, empurrado por um jovem,
devoto cuidador. Trata-se deMosheLevinger, o homem que deu início atudo isso, fora
de casa, para a sua dose diária de ar fresco. Conversamos, e eu lhe pergunto se, depois
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de tantos anos enfiado no Hotel Park, ele havia imaginado que aquilo teria esse
resultado, o centro de Hebron esvaziado pelo bem de seus colegas assentados. "Não",
diz o rabino, ele não havia previdonada disso. E aponta um dedo para o céu: "É uma
bênção de Deus".
Referências

Publicado em The New York Review of Books n. 3, volume LIX, março de 2012, sob o título "An exclusive
Corner of Hebron".
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Pierre MAGNE & Claire TILLIER

socialismo em tempos de crise
tradução de Alexandre Carrasco

A tendência é pelo aquecimento da temperatura histórica. Nas cidades e no campo dos
países árabes, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na Grécia, etc., os povos
fazem ouvir sua voz. Essas mobilizações podem ser locais e setoriais, inspiram, porém,
o entusiasmo de qualquer espectador. Ainda que se deem realmente, a recepção que
se lhe faz é um signo, signo do desejo geral de não mais deixar mecanismos gigantes
conduzir cegamente os assuntos coletivos. É nesse quadro geral que é necessário
inscrever as recentes transformações políticas francesas para determinar se, desse
poder inovador, elas possuem algo.
Com a ascensão à presidência da República de François Hollande, é a segunda vez,
desde de 1958, que o socialismo está no poder na França. Todas as alavancas da
política francesas estão as mãos dos representantes do partido socialista, que detém
uma maioria absoluta na Assembleia nacional e na maioria das regiões, dos
departamentos e das grandes cidades. Nenhum obstáculo institucional se impõe diante
daqueles que prometem responder de modo original à crise econômica e ao abatimento
dos franceses. Alguma coisa está prestes a ocorrer? Ainda que a maioria dos governos
europeus estejam à direita e que todos se representem e se submetam à crise como a
um destino inevitável, serão os socialistas franceses a quebrar a morna continuidade da
gestão política?
Que temos direito de esperar do partido socialista francês?
Ao programa de campanha do candidato Hollande não faltaram medidas que
entusiasmam, tal como uma grande reforma fiscal incluindo a criação de uma “faixa
suplementar de 45% para os ganhos superiores à 150 000 euros por cota”, a criação de
60 000 postos de trabalho em cinco anos no setor da educação ou ainda a regulação
dos aluguéis nos bairros e regiões em que os preços são excessivos. Mas é também
verdade que todos os analistas concordam em dizer que o modo de financiamento
dessas medidas está longe de ser claro. Para além das promessas, o programa
socialista oscilava entre o vago e o inverossímil. Parece ter sido, aliás, essa
indeterminação que permitiu a um eleitorado heterogêneo e multicolor confluir à
candidatura de Hollande.
Na realidade, as margens de manobra desse novo governo que promete começar por
economizar para, em seguida, redistribuir e de colocar o rigor necessário a serviço da
justiça são minúsculas.
Todos os indicadores oficiais mostram uma França sinistrada. No curto prazo, o
crescimento é próximo de nada, o desemprego dispara, os planos sociais vão cair em
avalanche e o poder de compra conhece sua mais vertiginosa queda desde 1984. Os
socialistas poderão, sem dúvida, nos reconfortar, por algum tempo, com o mito do
reajusto suave, mas a redução dos déficits públicos implicará forçosamente e
rapidamente um regime de austeridade repetindo aqueles tristemente famosos anos de
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1983-1984 que os socialistas batizaram de “parênteses”. Sabe-se que nunca mais se
fechou tal parênteses.
O governo socialista não poderá evitar instaurar um regime draconiano. Dois dias se
passaram do resultado da eleição para o que os socialistas revisassem certos anúncios.
Não era, talvez, tão oportuno assim congelar o preço da gasolina. A regulação da
remuneração dos dirigentes de empresas talvez não pudesse se dar imediatamente. A
aposta de Hollande é que poderá inscrever sua política no longo prazo, fazendo que seu
governo cuide das tarefas ingratas do curto prazo. Nunca a ala progressista do tabuleiro
político se beneficiara de tantos meios de ação, mas raramente suas margens de
manobra teriam sido tão reduzidas.
Não há razões sólidas para esperar que a Presidência socialista produzirá um
verdadeira ruptura. No plano histórico, a ideia de que um sucesso eleitoral da esquerda
é propício a uma abertura de espaço para a mobilização e à ação política popular é
falsa. Uma exceção, a que notar: a onda de greves e de ocupações que se seguiu ao
estabelecimento do governo da Frente Popular em 1936. Quanto à eleição de Mitterrand
em 1981 (que François Hollande não cessou, aliás, de imitar), ela não fez suceder senão
uma lenta decomposição da esquerda. Ela trouxe uma privatização sem precedentes,
coabitações estéreis, a criação de centros de retenção para estrangeiros, o crescimento
da frente nacional para enfraquecer a direita, o reconhecimento de questões que ela
põe com boas questões, a continuação de todos os empreendimentos coloniais na
África, etc.
No plano estrutural, o limite contra o qual não se cansará de martelar o novo presidente
é de granito. A esquerda que acaba de ser eleita é uma esquerda parlamentar de
alternância, que divide com a direita um certo número de princípios intangíveis. O
capitalismo é a base comum admitida de toda política parlamentar e seu jogo formal de
alternância. “A liberdade de empreender e se enriquecer sem limites, o respeito pelo
direito à propriedade, o apoio militar às expedições que faturam alto, a confiança nos
bancos, a soberania dos mercados, o direito acordado às grandes sociedades privadas
de comprar todos os meios de propaganda, eis a matriz das “liberdades” consensuais.
São elas que os partidos do governo se engajam tacitamente a respeitar”. (Alain
Badiou, Sarkozy Pire que prévu. Les autres prévoir le pire. Circonstances, 7, Editions
Lignes, 2012). Em outros termos, o terreno de ação para os partidos de alternância não
está aberto para as aspirações e decisões dos povos, mas submetido a um universo de
objetividade ideais que prescrevem à política o que ela pode e o que não pode. São
todas essas notações, todos esses índices e taxas que caem sobre as populações como
humores caprichosos de um Deus tacanho. Cada manhã, nossos Estados aguardam
receber sua nota, temem ser os maus alunos que se verão obrigados a demitir seus
professores e suas enfermeiras. Qualquer que seja a obstinação de nosso presidente
socialista, ele obedecerá a essa racionalidade abstrata que leva o nome de “realidade
econômica”, essas racionalidade tão sensata que é capaz de atribuir uma nota máxima
a Estados em que a vida é mortífera. Face à objetividade econômica, a política que
aceita dela os princípios acaba sempre por se reduzir a um voluntarismo impotente
antes de se liquefazer em bons sentimentos.
O pensamento identitário e suas raízes.
O socialismo conseguirá talvez limitar as loucas desigualdades engendradas pela
globalização econômica. Mas ele nunca atacará os mecanismos econômicos em sua
raiz. Ele enquadra, ele ajusta. Ele é da ordem da gestão. Não se vê, então,
verdadeiramente, como ele poderia bloquear o movimento de numerosos franceses e
europeus em direção ao nacionalismo. Em toda a Europa as direitas extremistas
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conquistam as almas e as vagas das assembleias. Eles estão mesmo bastante bem
representadas na Áustria, na Holanda, na Hungria, na Finlândia, na Dinamarca, na
Suíça e na Suécia. Quanto aos cidadãos franceses, eles acabam de conceder 17,9%
de sufrágios à candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen. Em meio à avalanche de
números que acompanha as eleições, esse número é aquele de que se deve
absolutamente falar. Uma parte considerável da população votou muito mais por afirmar
seu pertencimento a uma nação distinta das outras que por um programa político. A
nação em questão não é a República mas sim a “terra”, a “aldeia”, o “chão”. É a França
descrita pelo antigo presidente como “uma terra carnal a qual cada um se sente ligado
por um laço misterioso” (Discurso de Caen, 9 de março de 2007). Não é a França dos
Direitos do Homem, não é uma terra hospitaleira à qual qualquer um pode pertencer,
mas é uma terra que dá o vinho, esse “sangue da França” e a qual se pertence por um
laço vegetal e místico. Essa França que vigia suas fronteiras, “quer a ame, quer a
deteste”. O que significa o desejo dos eleitores franceses de afirmar seu solo, sua
fronteiras e sua identidade?
Nossas mídias e nossos analistas se derramam em explicações inverossímeis. Eles
procuram pelo lado das organizações políticas. A Frente Nacional teria assumido uma
máscara republicana, e por isso, finalmente, as pessoas teriam ousado lhe dar voz. Da
mesmo forma ler-se-á por toda parte, nos jornais franceses, que a culpa disso cabe à
UMP, o partido do ex-presidente, que teria validado os temas da Frente Nacional como
bons temas e deixado o racismo se infiltrar na república. É verdade que a direita
republicana clássica está em via de se tornar, em boa medida, uma direita identitária.
As falas e os atos do último governo, não sem razão, dão vertigens. Que se pense na
criação do ministério da Imigração e da Identidade Nacional, a designação dos Roms
(os Ciganos) como o germe da delinquência, depois lhe prender e os deportar, a
concessão das mais altas distinções republicanas a antigos membros da OAS, que
ocultaram a tortura durante a guerra da Argélia... O governo de Sarkozy não cessou de
apontar o estrangeiro como ameaça ao nosso modo de vida, devido aos seus hábitos
exóticos, nas cantinas escolares, nas piscinas ou nos hospitais. Ele supôs ser o
estrangeiro responsável do déficit de “nossa” segurança social, invocando, para tal, a
circulação de 10 milhões de falsas carteiras vitales, sem temer inventar números
absurdos para sustentar uma explicação não menos absurda. O problema político
tornou-se o de barrar as ondas de imigração para evitar o “tsunami” de parasitas e
aproveitadores. Da crise e seus sultões, nenhuma questão. Tudo se explica pelo
entupimento de nossa máquina de integração, muito generosa. Assistência social,
insegurança e imigração foram as frágeis obsessões da política recente. É verdade que
o Presidente que tínhamos não convocaria, por certo, convenções acerca da diferença
salarial máxima, ainda mais tendo por família os faraós do CAC 40.
Toda essa comunicação xenófoba sem dúvida banalizou certos temas da Frente
Nacional. Mas daí supor que o núcleo do pensamento identitário seja o racismo, talvez
a causa mesma da orientação do povo em direção a esses temas, seria cabível? Podiase ler que o nacionalismo identitário fora um veneno injetado pela direita na sociedade.
Ouve-se falar pelos comentaristas que, por ter brincado de “aprendiz de feiticeiro”, a
direita é responsável pelo resultado histórico da Frente Nacional. A palavra escolhida é
boa: é efetivamente crer em feitiçarias conceder a um partido o poder mágico de criar o
desejo popular de restaurar a Nação. Por essa perspectiva ingênua, o que restou de
povo que vota Frente Nacional para explicar o que lhe motiva? Seus pensamentos e
suas escolhas são ligados a obscuras pulsões primitivas. Explicar-se-á finalmente o
pensamento identitário pelo medo do estrangeiro e de sua diferença.
Consequentemente, a esquerda contará com o tempo e com a educação para curar o
povo de seu racismo.
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É necessário parar com essas frivolidades e pôr as únicas questões capazes de
esclarecer a situação. Quem são os eleitores da Frente Nacional? Em que consiste a
Nação e a identidade que desejam? O discurso da Frente Nacional fala aos
camponeses, aos empregados, aos artesãos (autônomos). O racismo é o ponto comum
entre essas populações? Não cabe essa ideia. A Frente Nacional é, hoje, na França, o
1° partido operário. O mapa de sua implantação geográfica recobre a dos fechamentos
de fábricas. Seu terreno de caça é aquele do abandono industrial, em que populações
são entregues a um capitalismo sem raiz, capaz de se volatilizar da noite para o dia,
deixando prédios abandonados, máquinas paradas e trabalhadores desempregados.
Fala-se em deslocalização na mídia e nos meios políticos para se indignar aos gritos.
Mas o que é a deslocalização do capital? Antes de se tornar pura prova de miséria,
como se dá tal experiência? Do dia para a noite, o dinheiro que punha em movimento
as máquinas e os homens abandona o território. É necessário imaginar como a
experiência deve ser perturbadora. Não há homem despótico que tomasse a decisão de
não mais nutrir os seus, nem pobreza extrema ou pane que explicasse o fechamento
das fábricas. No dia seguinte da deslocalização, exatamente como na véspera, nada
mudou materialmente. Os homens permanecem com suas forças e ideias. A terra
aguarda ser trabalhada, e as ferramentas postas em uso. Mas a força invisível que dava
vida às coisas e aos homens, esta, retirou-se. Um poder invisível e incontrolável, como
o Mana dos índios, condena os homens ao desemprego e à espera em sua própria terra.
O Mestre Capital foi fazer fortuna alhures.
É, pois, a confrontação direta com o Capital, entregue a si mesmo, que motiva o voto
nacionalista. Dominado por uma força vinda de nenhum lugar e totalmente indiferente à
existência dos homens, eles querem se reapropriar de seu lugar e de seus meios de
viver. O Capital é um princípio universal. Ele vai e vem como quer e todo indivíduo pode
possuir uma parte dele. Mas esse universal esvazia as particularidades e as opõe em
vez de as unir. Nenhum traço de união se faz entre aquele que possui o capital e aquele
que não possui, e quando o Capital abandona um lugar por outro, ele faz do primeiro o
inimigo do segundo. Eis o motivo pelo qual os europeus se tomam mutuamente como
responsáveis por sua própria miséria. Não resta aos homens senão uma única
possibilidade: afirmar por si mesmo sua própria particularidade. A ilimitação do Capital,
eles opõem o limite de sua própria fronteira, a sua imaterialidade, a materialidade do
solo e dos produtos da terra. A permanente troca da mão-de-obra, eles opõem sua
identidade ancorada no lugar. O nacionalismo que toma forma na Europa é solidário do
capitalismo que a serve. A reivindicação de particularismos é uma resposta à violência
do Capital, esse mau universal.
Assim, quando se fala de ir “reconquistar o eleitorado da Frente Nacional”, o partido
socialista não deve ser levado a sério se ele pensa que isso será feito por meio de
algumas regras de regulação dos movimentos do capital, e distribuindo panfletos nos
lugares mais desfavorecidos, para explicar esses regras. Esses expedientes não
operam no mesmo plano da experiência em que se exerce a violência do capital. Onde
os socialistas jogam com abstrações como euro-obrigações e taxas de juros, os
assalariados tentam desesperadamente trazer a abstração para terra, como fizeram nos
últimos anos, sequestrando os dirigentes das empresas para que eles não sumissem
durante a noite. O socialismo esgrima no ar, ele não chega, por meio das abstrações
econômicas, ao ponto de inserção dessas com a vida concreta. Tanto quanto for
possível, os investidores realizarão seus lucros mediante a demissão de assalariados,
agentes desse lucro, e os abandonarão onde estão, sem que os políticos possam
simplesmente proibi-los. Daí que, aos olhos da maioria dos assalariados, a política não
será mais do que uma atividade elitista e desprezível. Olhando tais irracionalidades, a
gestão razoável dos mecanismos econômicos, proposta pelo socialismo, não passa de
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perfumaria. Atacar os problemas que dão húmus à Frente Nacional só pode querer dizer
uma única coisa: criticar sistematicamente, no plano teórico e no plano prático, a relação
capitalista como condição de existência da relação entre as coisas e os seres.
Em direção a uma política anti-espetáculo.
À primeira vista, a vitória de Hollande não foi feita em torno de um programa levado a
cabo por uma visão das coisas, mas em tono de um consenso negativo. “Tudo, menos
Sarkozy!”, podia-se ouvir nas ruas, semanas antes da eleição. É o desejo geral de
terminar com o “sarkozysmo” que conduziu um socialista ao poder. Nunca um político
francês alcançou tal grau de repúdio popular. As pessoa queriam que ele partisse, e de
preferência de cabeça baixa, diante de um fracasso retumbante. Independentemente de
sua política, execrava-se sua pessoa, seu caráter, suas atitudes e até seus trejeitos e
mímicas. Como o repúdio de um pode favorecer a decisão pelo outro? O erro seria crer
que Hollande não venceu senão por W.O. Em que Hollande é a negação determinada
de Sarkozy? Nisso que ele é, e todos os jornais repetiram isso à exaustão há semanas,
um presidente “normal”. Ele sopra no ar da França um forte sentimento de alívio.
Aliviados estamos, pois doravante temos um presidente “normal”. O alívio não se
assemelha à esperança e não nos leva a isso. Esse simples afeto pode, entretanto,
envolver algo de importante.
Um estrangeiro ouvindo e lendo notícias e manchetes a propósito do novo presidente e
de seu governo teria, sem dúvida, sorrido generosamente. Pode-se ver, à guisa de
cobertura de um grande jornal, uma foto do novo eleito sobre uma única palavra em
letras garrafais: “Normal”. O anúncio da constituição de um novo governo e, depois,
cada uma de suas novas medidas foram qualificados da mesma maneira. Tudo,
absolutamente tudo, era normal, até a campanha do Presidente, que se sabia pelos
jornais que 71% dos francesas a acharam normal. Como compreender essa obsessão
jornalística pela normalidade do novo poder? Sarkozy, quando acabara de ser eleito,
jantava então no Fouquet's em companhia dos barões do CAC 40, antes de sair de
férias em um Yacht de luxo. Um pouco depois, ele voltava a França e começar a divulgar
ruidosamente sua vida privada. Normal, François Hollande o é como um homem médio
que se parece com todo mundo. Depois de uma modesta festa popular, o Presidente
voltava para sua casa, para dormir, antes de anunciar, no dia seguinte, que ele faria o
possível para que suas viagens oficiais se fizessem de trem e não de avião. No dia da
investidura sua família estava completamente ausente. Na primeira reunião do
Conselho de Ministros, ele anunciou uma baixa de 30% do salários dos ministros,
enquanto o ex-presidente Sarkozy tinha, como um dos seus primeiros atos, aumentado
seu próprio salário em 172%. Vê-se o quanto as imagens se opõem. De um lado,
provocações típicas de um novo-rico “você-não-me-vê” que está convencido que uma
vida de sucesso implica ter um Rolex; de outro, discrição, frugalidade e modéstia.
Mas essa normalidade que tanto se atribui a François Hollande está longe de apenas
tranquilizar. Nas realidade, tem-se antes a impressão de que ele é para a mídia suspeito
de normalidade. No curso da campanha, essa normalidade tinha valor de descrédito.
Achava-se que ela seria muito rasa, muito pálida, muito normal. Uma foto publicada
algumas semanas antes do primeiro turno mostrava o candidato Hollande de perfil em
um trem, debruçado sobre papéis. Poder-se-ia ressaltar a seriedade de um homem ao
trabalho. Nada disso aconteceu. A mídia de direita enquadrou tal imagem como a de
uma feição cabisbaixa e esgotada. Quanto aos de esquerda, assombrados por tanta
normalidade, lutaram para que a imagem saísse de circulação. A normalidade de novo
presidente é, a princípio, uma questão de imagem, e é sobre essa delgada película em
que se passam as imagens que algo de fundamental acontece. Quando a mídia critica
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um homem sem relevos e sem asperezas, do qual nada se pode dizer senão que ele é
normal, ela confessa que essa normalidade a incomoda. Esse homem parece se
desinteressar da imagem que ele se dá. Não é apenas porque ele encarna uma imagem
oposta à de Sarkozy, mas sobretudo porque ele se opõe à imagem e recusa a
convertibilidade da imagem à política. O maior jornal diário de direita notava, há pouco
tempo, que esse presidente é tão normal que tal normalidade parecia artificial. Na
sociedade do espetáculo, a imagem da normalidade é o que há de mais estranho. Exigese de Hollande que ele se importe com sua imagem e que ele admita a supremacia do
espetáculo. Como notava, enfim, Debord em seus Comentários à sociedade do
espetáculo, aquele que não aceita o princípio segundo o qual é o espetáculo que modela
a pessoa merece a desgraça. Na sociedade do espetáculo, querer ter “uma notoriedade
anti-espetáculo (…) equivale a ser conhecido como inimigo da sociedade” (Guy
Débord, Commentaires sur la societé du spectacle, Gallimard, p. 33, 1992), p. 23.
Estamos diante da razão do alívio experimentado pela maioria dos franceses: ter eleito
um homem político cuja imagem é anti-espetáculo. Essa eleição marca a recusa de que
a política seja devorada pela imagem da política. As características do período
sarkozysta tornam-se ainda mais claras. Nicolas Sarkozy se vangloriava de ser o
primeiro Presidente do século XXI e é verdade que vivemos a primeira presidência do
tempo dos tweets, do Facebook, dos celulares e das câmeras permanentemente
ligadas, registrando e repercutindo a menor palavra trocada em voz baixa e submetendo
cada gesto a um comentário. Esse jogo, Sarkozy aceitou e jogou sem descanso. Ele era
obcecado pelo controle de sua imagem, requerendo, e isso vem por si, um controle
constante e cerrado da mídia. Ele usava sapatos com saltos para despistar seu
tamanho, assim como era capaz de selecionar os operários que figurariam com ele em
uma reunião, afastando os mais altos, afim de dar relevo a sua pouca estatura. Os
debates televisivos eram falseados de tal modo que o público nunca podia fazer uma
pergunta imprevista e incômoda. Mas não se deve enganar: essa fabricação
presidencial da imagem não tinha por motivo o narcisismo do presidente. O erro aqui
seria atribuir demais a personalidade de um único homem. Não é porque as câmeras
avançavam sobre ele que o político se viu obrigado a cuidar de sua imagem. Sarkozy
quis e realizou a aspiração da política pela imagem. Ele foi o operador histórico da
degenerescência iconológica da política na França. O princípio do qual foi agente não
tocava apenas a publicidade da política (“cuidado com a apresentação, seremos
filmados”), mas a modificava em sua essência: “a política é uma arte da comunicação”.
A segunda afirmação é de uma amplitude completamente diferente. Ela não sugere
adaptar a política à sociedade das imagens, mas realiza a inversão da relação natural
entre a imagem e a realidade. Ela afirma que a imagem é primeira e constitui o núcleo
do sentido da política. Essa degradação iconológica leva o nome pretensamente
científico de comunicação.
Não foi o governo que fez a política da França nesses últimos anos, mas o exército
tagarela de seus conselheiros de comunicação. Essa arte da comunicação, que visa
modelar a opinião política, não deve ser confundida com as técnicas de manipulação
por doutrinamento, próprias dos regimes totalitários. Ela não está a serviço de uma ideia
em particular, mas ensina como tornar aceitável e legítimo não importa qual ideia. Seus
princípios de método são de uma simplicidade aflitiva. São os princípios de exageração,
de saturação ou divercionistas que permitem captar e bloquear a atenção. Mas seu
sentido profundo não é o de vestir uma ideia para a tornar sedutora. É o de colocar como
princípio ontológico “Tudo é comunicação”. Assim, por exemplo, a técnica chamada sem
ironia pelos especialistas da comunicação “técnica da fumaça” pode implicar
desencadear não importa qual política desde que ela bloqueie a visão. No momento do
caso Woeth, suscetível de pôr em causa o conjunto do partido presidencial, Sarkozy
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desencadeou seu abominável ataque contra a população Rom (Cigana) da França. Ele
não se lançou nessa sórdida aventura malgrado sua marca escandalosa, mas
justamente por causa dela.
Quando tudo é comunicação, o conteúdo não tem mais nenhuma significação originária,
ele é tão somente uma variável do impacto buscado. A comunicação é posta como
espetáculo para esvaziar o sentido dos seres e dos atos. Ela afirma que tudo pode ser
reconhecido como verdadeiro, o que significa que nada é verdadeiro. Nesse mundo
invertido da comunicação, é necessário ter uma política da imagem, pois a imagem da
política é sua única realidade. Assim, nada é absolutamente falso ou injusto. O
escândalo simplesmente não existe mais. Sob o poder nababesco da imagem, tudo se
converte em seu contrário. A política se torna uma arte conceptual, sem pensamento
próprio, colando como princípio último a imagem como indefinidamente reversível.
Assim, uma política feita por e para os ricos pode ser validada por todos como uma
política de distribuição e justiça. Assim, um desvio de conduta grosseiro e insultoso do
presidente pode tornar-se a marca de sua determinação. Assim, a imagem de um
presidente ridículo, empanturrando-se de bolo, pode testemunhar sua proximidade com
o povo. Como escrevia Debord, “a instalação da dominação do espetáculo é uma
transformação social tão profunda que ela mudou radicalmente a arte de governar” (Op.
cit., p. 115). É que o espetáculo neutraliza toda instância extra-espetáculo de verdade e
justiça. O sentido de uma ação depende exclusivamente do efeito produzido por sua
encenação do mesmo modo que o estofo de uma personalidade é solúvel em seu
estatuto midiático. A comunicação ensina-nos que é tolo ordenar a política à existência
de homens inteligentes defendendo programas justos. Ele está aqui para esvaziar o
sentido de todos esses termos. Longe de prolongá-la, o espetáculo funda a realidade.
Ele opera como o mecanismo comando, o único modo de verificação que confere uma
legitimidade.
O que advém à subjetividade coletiva em um regime do espetáculo que a considera
como um alvo que se bombardeia com mensagens eficazes? Pode-se ainda, de algum
modo, subjetivar-se como sujeito político? Desde agora, na França, o povo é
abertamente tratado como um sujeito incapaz de política. O léxico é flagrante. Os
manifestantes não exprimem uma ideia, mas um mal-estar. Eles não fazem ouvir um
descontentamento ou um desacordo, mas um grunhido, como um animal ferido. Os
grevistas não são atores políticos, mas terroristas que “tomam os donos como reféns”.
Esse modo de despolitizar a sociedade foi aplicado sem restrição a todo corpo social. A
arte de governar da era do espetáculo não tem nenhuma necessidade de projetos ou
ideias. Sua matéria primeira é constituída por medos primitivos como o sentimento de
insegurança ou o temor de invasão. O povo não é uma força que reflete, julga e decide,
mas uma realidade puramente afetiva que é necessário assustar e depois afagar. Não
se diria melhor o que Platão dissera a respeito dos sofistas que tratavam o povo como
um grande animal. Nossos conselheiros em comunicação são mercenários semelhantes
a “um homem que, tendo de nutrir um animal grande e forte, depois de ter
minuciosamente observado seus movimentos instintivos e seus apetites, por onde é
necessário se aproximar e por onde tocá-lo, quando e por que ele é mais nervoso e
irritadiço, quando é doce e quais são os sons que o suavizam e os que o irritam (…),
daria a sua experiência o nome de ciência (…) sem saber verdadeiramente o que
nessas máximas e apetites é belo ou feio, bom ou mau, justo ou injusto, não julgando
tudo isso segundo as opiniões desse grande animal, chamando boas coisas o que lhe
dá prazer, más, o que lhe incomodam”, (Platão, République, L. VI, 493 a-c). Ela induz
uma política do puro afeto e desligada, que anula toda politização da sociedade. É um
dispositivo pavloviano de estimulação afetiva, ao serviço dos sátrapas do Capital.
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Mas a subjetividade também não se deixa facilmente animalizar. O projeto da arte da
comunicação é fadado ao fracasso. Pela essência, uma consciência não pode ser
reduzida a uma magma emocional. A ambição da política do espetáculo não é a da
propaganda e do endoutrinamento. Ela não pretende que o falso se passe de
verdadeiro, mas, sim, tornar essa dualidade insignificante. Segue-se que ela não produz
efeito de crença. Ninguém jamais acreditou que o presidente dos ricos houvesse
subitamente se tornado os dos pobres. Ninguém jamais acreditou que a assistência
social e a imigração fossem as causas das dificuldades econômicas. A política do
espetáculo secreta um outro veneno de ilusão. Por meio dela, a subjetividade não é
enganada, mas por assim dizer “congelada”. Enganar-se-ia a pensar que a jovem
geração ávida por telas e imagens é crédula. Ele é, ao contrário, radicalmente incrédula.
Informada e lúcida, ela compreendeu que o princípio do terceiro excluído não vale em
política. Algo não é ou verdadeiro ou falso. É um e outro e, então, nem um, nem outro.
O que produz a política do espetáculo é uma subjetividade indiferente e distanciada,
uma consciência cínica do mundo. Ela põe a consciência em estado de distância
patológica, em posição de neutralidade forçada. A despolitização atinge, pois, seu
cúmulo. O espectador não se metamorfoseou em animal temeroso, mas em um ser
desengajado que, tal como o melancólico, olha o mundo e os outros de longe e de cima,
come se estivessem em uma casa de bonecas.
Por essa perspectiva, o fracasso de Sarkozy não vem tanto de sua política real quanto
de seu empreendimento de desrealização da política. É como se a subjetividade coletiva
tivesse atingido um ponto de saturação, recusando, doravante, aceitar que as imagens
façam e desfaçam a realidade. Seria o fim da política do espetáculo? Nosso sentimento
é que a eleição francesa de um presidente “normal”, no sentido que mencionávamos, é
um sinal dos tempos. As pessoas não querem mais um Berlusconi que havia diluído a
política em uma narrativa de banquetes orgiáticos, assim como não querem mais um
Obama que faça demonstrações de “sabre de luz” nos jardins da casa branca, atacando
moscas em pleno vôo. A política do espetáculo se fissura a olhos vistos. Isso não quer
dizer que uma política real está em via de nascer, e sim que, ao menos, as pessoas não
podem mais suportar que a agitação do espetáculo tenha lugar de ação. As
subjetividades futuras politizam-se entorno e contra o espetáculo. Pressente-se isso
quando se pensa em movimentos como o dos Indignados, dos “Anonymous” ou em
todos os movimentos que se articulam em torno de sujeitos invisíveis (os sem-teto, os
sem-direitos, os sem-documentos). É recusando de tomar um nome e um rosto que se
lhes assegura uma representação na mídia e que eles conseguem manter sua
singularidade e se federar. Vivemos atualmente uma salutar reação anti-espetáculo das
pessoas. Mesmo se ela não contém a promessa de uma ação futura, ela é, ao menos,
a condição disso. A boa nova do dia não contém nenhuma formulação política sobre o
futuro. Ela mesma o recusa. As imagens não fascinam mais. Elas causam náuseas.
Na visão revolucionária da história, as crises, as eleições, as exasperações não têm
sentido próprio. Assim, a eleição de um presidente socialista será denunciada com
engodo. O marxista predirá o diversionismo e esgotamento das forças populares nas
reformas. Nas manifestações populares como a dos gregos ou dos espanhóis, ele verá
um desejo de ruptura, mas lhe concederá apenas sentido negativo. Elas revelam o que
lhes faltam, uma organização política capaz de radicalizar a luta. Essa visão da história
esmaga o sentido dos fenômenos. Fora a substância profunda da revolução, todo o
resto é espuma da superfície.
Nós que não mais acreditamos na revolução, renunciamos a predizer o curso político
das coisas. A espera de um momento em que se levantaria um despertar radical nos
torna cegos para o que se passa. A análise deve ser da ordem de um diagnóstico, não
da predição. Desse ponto de vista, o fenômeno relevante na França e alhures é mais
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uma vantagem teórica que prática. Assistimos à queda de um sistema de crença que
assegurava a adesão ingênua à ordem econômica. A crise desnudou a racionalidade
econômica. Uma evidência salta aos olhos: a irracionalidade da racionalidade
econômica é endógena. Essa verdade não é nova, mas acontece que hoje ela se
manifesta plenamente. Desde Marx, sabemos que a racionalidade econômica envolve
uma irracionalidade imanente. Ele mostrou que as crises são respirações necessárias
de uma sociedade fundada sobre a relação capitalista e não acidente imputados à
natureza. Nos períodos de forte crescimento, a redistribuição dos ganhos esconde a
irracionalidade econômica. Toda crise derruba essa véu igualitário. Em uma crise
clássica de superprodução, a irracionalidade do capital se mostra por meio das coisas
em excesso que são mais rentáveis sendo destruídas que serem vendidas ou doadas.
Mas a crise atual é uma crise de financiamento e não de produção. Ela mostra a
irracionalidade do capital em estado puro, sem que ele se encarne nas coisas
produzidas para troca. Independentemente de toda atividade produtiva, a riqueza
parece se produzir por si mesma, surgir do nada e desaparecer sem razão. O capital é
um fluxo que parece existir à parte das coisas e dos homens, impossível de seguir,
tomado de um poder oculto. Nossas sociedades se assemelham a uma máquina, com
um enorme vertedouro, que dilapida e volatiza as energias humanas. O capital passou
do estado de exploração para o estado de evaporação.
Essa crise produz efeitos de verdades específicas. Agora está claro que a
irracionalidade econômica não vem de agentes mal-intencionados. A financeirização da
economia permitiu a proliferação de escroques, mas não foram eles que causaram a
crise. O problema não é a voracidade dos banqueiros e dirigentes, mas um modo de
criação de riqueza que impõe a conversão das forças humanas em um capital que
escapa a qualquer controle. As pessoas não são tolas. Não se trata, nas discussões
espontâneas, de culpados da crise e de submetê-los a processos judiciais, mas de uma
produção alucinante de uma riqueza inútil aos homens. Os políticos e os analistas
procuram nos distrair chamando a atenção para causas ocasionais da crise, não para
as estruturais. Na França, por exemplo, tudo foi feito para indicar o corretor Jérôme
Kerviel culpado. Sua condenação, exigindo reembolso de 4,5 milhões de euros – ele,
que vive com salário-desemprego – é uma piada. Tudo foi feito para que ele fosse o
culpado e para que não fosse posta em causa a própria Société Générale, e, mais
amplamente, o poder dos bancos de negócios em decidir o destino de nossas
sociedades. A batalha midiática em torno dos bandidos que se aproveitaram da crise
não rende mais nada.
Uma clareza foi posta sobre a estrutura econômica e a política do espetáculo fracassou,
destarte, em produzir seu jogo de sombras. A crise nos despertou de nosso sono do
espetáculo. Na Europa, a menor manifestação afunda os mercados; não é mais possível
se enganar sobre as origens de nossa miséria social.
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Ruy FAUSTO

discussão I
O artigo de Pierre Magne e Claire Tillier sobre as eleições francesas enfatiza o peso do
capital, a gravidade da crise, e os efeitos da sociedade do espetáculo1. Só podemos
estar de acordo com os autores, a propósito de cada um desses pontos. A onipotência
do capital, que dá notas aos governos (!), uma situação econômica extremamente grave
em que o desemprego atinge níveis astronômicos, uma política-espetáculo que é
apenas uma das manifestações de um mundo-espetáculo, onde se vê mal a diferença
entre a realidade e a imagem. Mas de que modo os dois autores inserem, nesse
contexto, as eleições francesas e o seu resultado, a vitória dos socialistas? A tese de
Magne e Tillier é a de que "as margens de manobra desse novo governo que promete
começar por economizar para, em seguida, redistribuir e colocar o rigor necessário a
serviço da justiça, são minúsculas". "O governo socialista não poderá evitar de instaurar
um regime draconiano".
Cabe, aqui, perguntar: para Maigne e Tillier, esse impasse seria inevitável?; ele
resultaria simplesmente da crise?; ou viria de uma incapacidade do novo governo em
encontrar soluções? Para além da crise, Magne e Tilier apontam, desde o início do texto,
o que seria uma grave insuficiência. Para eles, o governo Hollande representa uma
"esquerda parlamentar de alternância", pratica a "política parlamentar e seu jogo formal
de alternância", move-se no terreno dos "partidos de alternância" que admitem como
"base comum" "o capitalismo". E nesse sentido ele não poderá produzir "uma verdadeira
ruptura".
Entretanto, a tese se complica, porque os autores dizem também, lá pelo final, que não
acreditam
"mais
em
revolução".
E aqui, o leitor (revolucionário ou não revolucionário) começa se perguntando por que
não acreditam. Eles não dão razões mais precisas para a sua posição (a violência
revolucionária tenderia a degenerar em violência tout court ? ou?). Tudo o que
encontramos, é uma crítica, a bem dizer bastante tímida, em todo caso rápida, do ponto
de vista revolucionário, ou antes do poder de análise dos que esposam esse ponto de
vista: os revolucionários ficam como que extasiados com "o despertar radical" e acabam
"cegos para o que se passa". "Fora a substância profunda da revolução, todo o resto é
espuma da superfície".
E entretanto, o texto como que respira revolução. Ela é certamente o seu critério e a sua
medida. É sintomático que um dos três autores citados é Badiou (junto com Guy Debord
e Platão), inimigo irredutível da democracia parlamentar. Instalamo-nos assim numa
antinomia. O artigo aparece como o grito de uma bela alma que aspira elevar-se até o
seu modelo, embora saiba que não pode alcançá-lo. E tudo se passa como se os dois
pólos da antinomia fossem mal fundados: a denúncia, que só pode ser revolucionária,
da impotência da "esquerda parlamentar" não se funda em outra coisa senão no que
hoje se deve chamar de "vulgata marxista". O jogo parlamentar só reporia o capitalismo
e barraria o caminho da grande transformação. O outro pólo, já vimos, aparece
simplesmente como um ato negativo de fé: "não cremos mais?.", sem justificação maior
do que a denúncia da pobreza heurística do ponto de vista revolucionário.
Dessa antinomia - ouso dizer duplamente sem fundamento - resulta pelo menos uma
análise suficientemente rica do que significaram as eleições francesas? Parece-me que
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não. Curiosamente - mas no fundo não tão curiosamente -, tudo se passa como se
Maigne e Tillier incorressem no erro que precisamente imputam aos crentes do
"despertar radioso". Há objetos essenciais, o capital, a crise, a sociedade do espetáculo
(ver as citações acima). O resto entra um pouco - esta é, pelo menos, a minha impressão
- como "espuma de superfície". Digo que o fato, no fundo, não é tão curioso, porque,
apesar do jogo antinômico que os autores acabam armando, é certamente o ponto de
vista revolucionário o que predomina, ainda que enquanto ponto de vista de uma "bela
alma"? Na realidade, é desse ponto de vista que se constrói a problemática do texto:
capitalismo ou não-capitalismo, ruptura ou não-ruptura.
Mas esse quadro não dá nem pode dar conta de um fenômeno como o das eleições
francesas desde ano, e do seu resultado. Os problemas reais que essas eleições
suscitam não se põem em termos de sobrevivência ou não do capitalismo. O problema
efetivo é: o governo que começa agora a sua trajetória poderá fazer uma política de
reformas reais, e talvez radicais, ou está condenado a um reformismo adesista ? Essa
é a posição efetiva do problema, e a solução é difícil. Na realidade, se o capital domina,
e a crise é violenta, há muitas coisas a fazer, mesmo mantido o capitalismo, e a despeito
da crise. Por exemplo: reforma radical do imposto de renda - o candidato prometeu um
taxa de imposição de 75% para as rendas anuais superiores a um milhão de euros -,
enquadramento dos aluguéis, política ecológica séria e responsável que passasse pelo
menos pela liquidação da velha central de Fassenheim, taxação do patrimônio e das
sucessões de forma a colher fundos para garantir a seguridade social e outros serviços,
limitação dos mandatos no espaço e no tempo, diferentes formas de ajuda aos mais
fracos ou mais pobres (ver por exemplo, o catálogo das 100 medidas proposta pelo
Think Tank de jovens "Cartes sur Table", que Libération publicou no número datado de
13 de agosto deste ano). Também importa, contra Badiou e consortes, - embora o
Estado atual seja muito imperfeitamente democrático - garantir a democracia. Assim, se
a situação econômica é certamente grave, não é verdade que o campo de toda ação
efetiva esteja fechado.
Que pensar do governo Hollande? Que fez ele até aqui? Quais são as perspectivas?
Em primeiro lugar, seria bom refletir sobre o que foi a vitória sobre Sarkozy. Vitória dificil
e decisiva, que exigiu muito esforço e habilidade. A reeleição de Sarkozy com um
programa de extrema-direita teria sido uma catástrofe. Hollande teve seus méritos nesse
processo, como também, de outra maneira, Mélenchon. Hollande joga o jogo midiático,
a figura do "presidente normal" é ridícula etc? Tudo isso é verdade, mas nada disso é
redibitório. Sobre o governo, acho que precisamos esperar mais um pouco para fazer
um juízo equilibrado. (Não na inação, é claro, nem abraçando a velha e perigosa
denúncia da democracia parlamentar.) O governo Hollande tomou algumas boas
medidas iniciais, essencialmente desfazendo as enormidades do Sarkozismo. A
primeira discussão do orçamento foi positiva, mas vamos ver a continuação. Quanto à
ameaça de repetição do fracasso que, grosso modo, representou o governo Mitterand,
observe-se que lá se começou com um programa radical de transição ao socialismo,
depois se praticou uma política puramente keynesiana, e afinal se enveredou por um
curso neoliberal. Acho que se deve constatar pelo menos uma coisa: a equipe atual
pensou muito na experiência em geral negativa do governo Mitterand (não esquecer
entretanto da abolição da pena de morte e de algumas outras coisas positivas que,
apesar de tudo, aquele governo fez). A perspectiva, do atual governo, de articular uma
política keynesiana com economias de gastos inúteis do Estado, não é, a meu ver, uma
opção incorreta. Resta saber por que caminhos ela vai ser conduzida. É verdade que
as dificuldades são muitas, e que, no PS francês, há de tudo. Mas além da exigência de
preservar a democracia, o mínimo que se pode dizer é que o pior não é certo, e que,
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para além do bordão do onipotência do capital, da crise e da sociedade do espetáculo,
há muitas outras coisas importantes a discutir.
Referências
"O capital é um princípio universal". "(?) esse universal esvazia as particularidades e as opõem umas às outras,
em vez de uni-las (?). "Todos os indicadores mostram uma França sinistrada. No curto prazo, o crescimento é
próximo de nada, o desemprego dispara (?)". "(?) tudo é comunicação, o conteúdo não tem mais nenhuma
significação originária. A comunicação é posta como espetáculo para esvaziar os sentidos dos seres e dos atos".
1
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Cícero ARAUJO

discussão II
A política francesa contemporânea, e da Europa de um modo geral, ainda deve merecer
um exame mais atento da Fevereiro. O artigo "Socialismo em tempos de crise", que Pierre
Magne e Claire Tillier gentilmente enviaram para publicação neste número, dá o pontapé inicial. Eles comentam a vitória de François Hollande nas eleições presidenciais
francesas de abril passado. Quem, como eu, está alarmado com a onda xenófoba que
cresce em vários países europeus, não pode senão respirar aliviado com o simbolismo
dessa vitória - a França é sempre uma referência a todo o continente, para o bem ou para
o mal - e instintivamente abrir-se para a possibilidade de dias melhores. Contudo, Magne
e Tillier não vêem muitos motivos para comemorar. Seu primeiro ponto é mais ou menos
óbvio: a situação que o presidente socialista herda é das mais complicadas. O produto
interno estagnado, desemprego forte e crescente, o Estado mais e mais endividado...
Mas o principal motivo é o próprio Partido Socialista de Hollande, encravado demais no
"sistema" para corresponder a essas esperanças: "a esquerda que acaba de ser eleita é
uma esquerda parlamentar de alternância, que divide com a direita um certo número de
princípios intangíveis", os quais aceitam o capitalismo como o limite da política.
Parece então que ficamos com esta encruzilhada: ou se coloca o capitalismo em questão,
ou não há o que fazer. Ou melhor, não há o que fazer do ponto de vista da esquerda.
Pois a direita, especialmente a extrema direita, ainda tem muito chão a explorar, como se
viu na campanha relativamente bem-sucedida de Marine Le Pen, da neofascista Frente
Nacional, com seus quase 18% de votos no primeiro turno. Os autores, naturalmente, vão
buscar na própria crise econômica a razão desse sucesso, do qual o candidato
conservador, o presidente Nicolas Sarkozy, acabou tentando pegar carona, ao perceber
o risco de que sua base eleitoral fosse sugada por Le Pen. Assim, ao mesmo tempo que
a crise acentua ao extremo as características deslocalizantes do capitalismo, cada vez
mais volátil, ela faz despertar sentimentos atávicos de apego à terra, que politicamente
se convertem num discurso identitário - a defesa dos nativos contra os imigrantes, da
proteção das fronteiras etc. Como se o fascismo se apresentasse como uma alternativa
anticapitalista, embora selvagem e destrutiva. Mas que se traduz num discurso muito
simples, concreto e compreensível aos desesperados: "a Frente Nacional é hoje o
primeiro partido operário". Para enfrentar a crise, Hollande, ao contrário, em vista de sua
própria posição no regime parlamentar, só poderá oferecer "abstrações como euroobrigações e taxas de juros". Inteiramente comprometido com o esforço de salvar o
"sistema", ele não poderá escapar das pílulas amargas usuais - austeridade fiscal, novas
doses de recessão, desemprego etc -, que logo frustrarão seus eleitores.
Ao ler esses argumentos, não há como deixar de pensar nas típicas objeções de
esquerda contra o reformismo. Mas é curioso, ao mesmo tempo, que os autores acusem
o Partido Socialista de só conseguir vender abstrações ao povo. Pois eis a opção que
eles mesmos pretendem ser a justa: "criticar sistematicamente, no plano teórico e no
plano prático, a relação capitalista como condição de existência entre as coisas e os
seres". Duvido que o povo francês venha a entendê-la como algo mais concreto do que
o programa de Hollande. Eu mesmo gostaria de ouvir mais o que eles querem dizer com
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isso. De qualquer modo, embora muito vago, tem o semblante de uma alternativa global
- revolucionária, como se dizia antigamente. Contudo, ao final do artigo, os autores
recusam explicitamente essa tradição: "Nós que não mais acreditamos na revolução,
renunciamos a predizer o curso político das coisas. A espera de um momento em que se
levantaria um despertar radical nos torna cegos para o que se passa".
Muito bem, vivamos o presente. Todavia, suas próprias objeções ao reformismo socialista
têm o aspecto de uma predição. E ela não é nada reconfortante: no andar dessa
carruagem, nuvens cada vez mais cinzentas vão se acumular no futuro. O que se poderia
fazer perante essa perspectiva? A ansiedade que essa pergunta expressa não parece
abalar nossos articulistas. É como se dissessem: vamos ficar atentos aos sinais e ver o
que acontece; enquanto isso, nos somemos aos protestos, à indignação, enfim, à luta.
Um desses sinais, e muito positivo, assinalam, é o fato de a maioria dos eleitores ter
recusado a política-espetáculo de Sarkozy, e ter voltado a aceitar a política "normal" de
um Hollande. O que isso indicaria? Os limites da ludibriação midiática que só espaço à
imagem: "Vivemos atualmente uma salutar reação anti-espetáculo dos povos... A boa
nova do dia não contém nenhuma formulação política sobre o futuro. Ela se resume numa
recusa. As imagens não fascinam mas repugnam".
Suponhamos então que assim seja: as pessoas acumulam sua indignação, vão às ruas,
voltam para casa e esperam; depois voltam a protestar, vão às ruas e assim por diante.
Em algum momento, porém, esse embate solicitará mais do que viver o presente - se é
que de fato algo com esse perfil poderia ter fôlego para o tamanho do enfrentamento que
se pretende. Enquanto isso, é difícil não imaginar que uma alternativa, pelo menos
um script para a ação, não emirja, e que acabe galvanizando a massa dos aflitos e
desesperados. E os argumentos do artigo mesmo indicam o script mais plausível, porque
mais concreto: o fascismo. A acrescentar algo também sugerido no texto: embora todos
aqui compartilhem o horror a ele, o fascismo também é uma alternativa de protesto e de
luta para os que sofrem com o capitalismo. De fato, a história do século XX nos ensinou
essa lição.
Deixo, pois, este ponto para debate. Mesmo que seja indiscutível que o programa
oferecido por Hollande tenha limites muito objetivos, não creio que eles sejam "de
granito", como dizem os autores. Por outro lado, creio, ou pelo menos espero, que não
se chegou ao ponto das opções extremas, do oito ou oitenta - aliás, seria melhor que não
se deixasse chegar a elas. É muito provável que não apenas uma, mas ambas, venham
a ser igualmente péssimas.
(a discussão continua no próximo número)
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José Luiz B. NEVES

Marx, entre Marx e Foucault
(nota sobre o último livro de Pierre Dardot e Christian Laval)1

Pierre Dardot e Christian Laval obtiveram certo reconhecimento
- limitado entre o público brasileiro, provavelmente por falta de
traduções -, escrevendo sobre neoliberalismo2. Segundo eles, o
fenômeno, estratégia de poder encontrada pelo capital para
impulsionar-se para fora da crise dos anos 1970, explica-se
menos como um programa econômico estrito senso
(privatizações e espoliações do fundo público) do que como uma
certa racionalidade, certamente anônima e sem artífice, a
organizar a conduta de governos e de governados por meio de
práticas de estilo concorrencial. Assim, não seria forçosamente
a "privatização" das instituições públicas o que caracterizaria a
ordem neoliberal (ao menos, não em primeiro plano), e sim a
difusão, no interior dessas instituições, de técnicas e regras
gerenciais cuja eficácia passaria a moldar as ações e - por que
não? - as subjetividades que ali se desenvolvem. Por meio de
expedientes aparentemente banais como as constantes
avaliações de resultado, medições quantitativas de desempenho
e premiações correspondentes, vai-se criando em hospitais,
escolas (universidades?), tribunais de justiça, etc. o que os
autores chamam de "uma situação de mercado sem
mercadorias", isto é, uma acirrada dinâmica competitiva que, por
ocorrer onde ocorre, não produz bens ou valores (nessa medida,
o sistema de prêmios e preços desse "quase-mercado" é, nas
palavras mesmas dos autores, "autorreferencial"), mas que
contribui, ainda assim, para difundir a lógica concorrencial por
toda a sociedade intra e extramercantil, homogeneizando assim
essas duas esferas. A essa nova racionalidade, sustentam os
autores, correspondem também novas formas de subjetivação,
resultado da interiorização dos padrões de medida das práticas
concorrenciais. "Para além da transformação do Estado", dizem
os autores, o que está em questão no neoliberalismo "é a gestão
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de populações, no sentido de Michel Foucault, isto é, enquanto
ela atinge os próprios indivíduos em seu modo de viver"3.
Postos à prova a cada momento por mecanismos de avaliação,
compelidos a produzirem o mais possível dentro e fora do tempo
de trabalho, recompensados por trabalharem muito e de modo
sempre inovador, os novos trabalhadores buscam a
maximização de seu desempenho (medido, é claro, pela régua
da sociedade-empresa em questão), aperfeiçoando-se a todo
instante e melhorando sua "performance". Com isso, dizem os
autores, é uma nova técnica de controle que entra em cena:
"trata-se de governar mais eficazmente os indivíduos, fazê-los
produzir mais, abandonando os antigos procedimentos
administrativos de poder, julgados ineficazes"4. O neoliberalismo
indicaria, pois, uma mudança na forma do comando, que
passaria de um modelo jurídico-administrativo, calcado na
subordinação de indivíduos a uma ordem superior que os
tornaria passivos, a um modelo concorrencial, mais vantajoso
porque capaz de comandar no momento mesmo em que dá a
ilusão, aos indivíduos, de que não estão sendo comandados por
ninguém. Tem-se, pois, trabalhadores "mais ativos, mais
autônomos na busca de melhores soluções"5, mas nem por isso
menos obedientes. Assim, a racionalidade neoliberal - essa
espécie de lógica prática objetiva, regrada por práticas
institucionais microscópicas - comanda governantes e
governados, produzindo subjetividades que consentem em
serem dominadas por esse mecanismo, em vias de
autonomização, mas dependente, paradoxalmente, da atividade
dos mesmos indivíduos que subjuga.
Trata-se, sem dúvida, de uma estratégia de poder, mas de um
poder "microscópico", posto em marcha por práticas em geral
desapercebidas seja pelo modelo jurídico da soberania, seja
pela análise econômica do marxismo tradicional. Para os
autores, explicar o neoliberalismo pelo fato de que "o grande
autômato do capital não pode parar de colonizar novos territórios
para aumentar diretamente sua produção de valor"6 (à maneira
da acumulação primitiva, portanto), por verdadeiro que seja,
deixa na sombra o essencial, a saber, a "construção política" aí
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em jogo. Resta saber o que Dardot e Laval entendem aqui por
"construção política", irredutível à soberania estatal e à dinâmica
autônoma da economia7. É preciso citar uma longa passagem,
que tem ademais o benefício de resumir a opinião dos autores.
A concorrência, mais do que a equivalência entre
produtos realizada pelo mercado, é assim o
operador de uma homogeneização social das
condições de produção. (...) Ela se torna uma
espécie de ?lei vital? que se impõe a todos e em
todas as circunstâncias. A abstração quantitativa
vive então da sua própria vida, ela se torna, como
diz Marx, ao mesmo tempo natural e misteriosa,
ela se impõe aos ofícios, ela despreza o sentido
que os trabalhadores dão à sua tarefa, ela dobra
todas as relações à sua regra, e até submete as
elites políticas e as forças sociais que trabalham
para ampliar seu campo de aplicação. Que essa
extensão imprevista da ?lei? do valor proceda
inteiramente de uma construção política, e não de
um processo espontâneo de autovalorização do
capital, isso não autoriza que vejamos aí nela o
resultado de uma maquinação: falar de uma
atividade de construção não implica de modo
algum que o que é construído o seja em virtude de
um plano elaborado de antemão (...). Nós
aprendemos com Marx: o produto da atividade dos
homens não é o produto de sua consciência ou de
sua vontade. Não é isso o que torna possível que
o produto de sua atividade escape a seu próprio
controle ao ponto de dominar precisamente sua
atividade?8
A "razão neoliberal", a lógica da concorrência disseminada por
todos os cantos, se é posta em funcionamento por práticas
específicas, tende a autonomizar-se e passar a dominar os
agentes que a efetivaram em primeiro lugar. Essa construção
política não é fruto único da vida do capital, nem projeto
consciente de arquitetos políticos. Dito de outro modo, essa
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forma de poder não se lê nem por análise econômica, nem por
análise jurídica. Explicitamente, Dardot e Laval buscam então
refúgio na noção marxiana de atividade. Como se entende esse
conceito?
No texto de 2010, como se viu, a descrição da razão neoliberal
é feita com os instrumentos de Foucault. Mesmo se entendem
essa
racionalidade
como
forma
de
disseminação
da concorrência capitalista - e para isso se valem tanto de Marx
quanto de Schumpeter -, aquilo que a sustenta são dispositivos
de corte foucauldiano. De modo que, ao se buscar uma definição
positiva da "construção política", podia-se esperar dos autores
que seguissem aqueles seus mesmos passos rumo à microfísica
do poder, tanto mais que havia sido forjada, pelo próprio
Foucault, para dar conta do ponto cego que nem as análises
jurídicas da soberania, nem a crítica econômica de estilo
marxista haviam conseguido desvendar (sabe-se, aliás, que o
filósofo pretendeu mostrar a cumplicidade secreta desses dois
modelos supostamente rivais). E, com efeito, os traços de um
poder constituído por uma rede de práticas microscópicas, que
se estende por toda a sociedade e acarreta subjetivações
correspondentes, tendendo ademais a se autonomizar em
relação à ação consciente dos agentes, e que contudo não é
um dado a "submetê-los", mas um resultado de suas próprias
práticas, tudo isso pode ser encontrado em certas leituras de
Foucault. Por que então recorrer, ao contrário do que seria o
mais óbvio, ao conceito de atividade em Marx? E, sobretudo, o
que se torna esse conceito, sobredeterminado como está pelo
contexto foucauldiano em que ocorre?
Até pela heterodoxia, a empreitada é do maior interesse. Pensar
Marx e Foucault juntos, autores que à primeira vista não se
veriam no mesmo time, teria hipoteticamente o benefício de
preencher o lado faltante da grade conceitual de cada um deles.
É, por exemplo, o que sugere Balibar, num texto que, ainda que
não citado por nossos autores, permite focar melhor o problema
que está diante deles: Foucault mostraria, segundo ele, como
os procedimentos disciplinares fazem crescer a
utilidade dos corpos neutralizando sua resistência
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e, mais geralmente, permitindo a unificação dos
dois processos de acumulação dos homens e de
acumulação do capital. A ?disciplina? e o
?micropoder? (...) vêm inserir-se exatamente no
ponto do ?curto-circuito? operado por Marx entre
a economia e o político, a sociedade e o Estado,
em sua análise do processo de produção
(permitindo assim conferir-lhe a consistência de
uma ?prática?)9.
Trocando em miúdos, a microfísica do poder seria capaz dar a
consistência de uma prática política às análises econômicas de
Marx - se não outra coisa, domar os corpos à pena do trabalho , que por sua vez lhe forneceriam uma espécie de lastro
material10. Isso tudo, é claro, hipoteticamente. Resta saber se
esses dois universos, o foucauldiano e o marxiano, de cuja
aproximação se espera a suplementação daquilo que "faltaria" a
cada um, é de direito possível. Ou, perguntando de um outro
modo, o quê, em Marx, não é mais possível quando lido a partir
de Foucault? Deixemos, por enquanto, a pergunta no ar, para
vê-la reaparecer, com os ajustes necessários, no último livro dos
autores.
*
Salvo engano, é esse o pano de fundo teórico mais amplo
de Marx, prénom: Karl, último livro dos autores que acaba de ser
lançado pela Gallimard11. Em primeiro plano, trata-se de uma
interpretação rigorosa da obra de Marx, e os autores não se
poupam das necessárias incursões pelos espinhosos universos
da lógica hegeliana e da economia política. Pela pretensão
exaustiva, pelo cuidado histórico e pela exposição sistemática
da doutrina de conjunto, já se trata de um livro notável. Seu
alcance, contudo, vai além da "explicação de texto" em sentido
trivial, oferecendo uma leitura interessada, na boa acepção hoje
fora de moda em meios universitários, erudita quando preciso,
atenta às ressonâncias contemporâneas quando relevantes.
Esse interesse dos autores, que leem Marx com vistas à sua
atualidade, se traduz num ponto de vista mais ou menos
confessado, que é o de Foucault. Felizmente, isso não significa
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que cedam às palavras birrentas e razoavelmente injustas que
Foucault, aqui e ali, dirigiu contra a suposta teleologia redentora
do marxismo. Ao contrário, sem baratear nenhum dos lados, é o
melhor Foucault que orienta a paciente leitura de Marx,
tornando-se então o grande ponto de fuga do livro. E isso, não
apenas porque o livro termina com uma previsível crítica
foucauldiana à idéia marxista de emancipação "do homem", mas
sobretudo porque sua tese central é uma complexa projeção, no
interior de Marx, da oposição entre Marx e Foucault. Isso
significa que, no livro de Dardot e Laval, Marx se desdobrará em
dois - ou melhor, em duas lógicas, heterogêneas e tendendo à
antinomia, que percorreriam todos os textos do filósofo e
permaneceriam sem solução de unificação.
Vejamos rapidamente a tese que estrutura o livro. Haveria, para
os autores, duas lógicas heterogêneas operando em Marx, uma
"lógica do capital como sistema acabado" e uma "lógica
estratégica do enfrentamento": isto é, por um lado, uma lógica
própria à efetividade do capital, que cria as condições de sua
reiteração e subordina a si, no processo, os agentes; por outro,
uma lógica que se desenrolaria estritamente no interior da luta
entre as classes, sem exprimir direta e necessariamente os
interesses econômicos em princípio envolvidos. Mas não é só
isso. Se de um lado se tem a autoposição de um sujeito que
delimita, quase automaticamente, os interesses objetivos a
serem expressos na luta de casses, de outro, ter-se-ia uma
lógica estratégica segundo a qual as classes se constituiriam
uma à outra na própria luta e na relação de antagonismo entre
elas, quase que de modo independente em relação às posições
prévias determinadas pela produção capitalista12. Como
veremos, essa "lógica estratégica" representa, no argumento de
Dardot e Laval, o "momento foucauldiano" de Marx.
Os autores reconhecem, contudo, que Marx nem sempre viu
com bons olhos essa idéia de uma quase autonomia da luta
(idéia que, para eles, seria o a priori de leitura dos textos
histórico-políticos). Antes, Marx teria tentado incessantemente
fazer uma lógica "decorrer" ou ser absorvida pela outra - quase
sempre, subordinar a luta à lógica do capital -, porém sem jamais
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obter sucesso. A força da idéia de comunismo, entretanto,
residiria na ligação das duas lógicas: um movimento interno e
necessário
de
autodissolução
do
capitalismo
que,
convenientemente, se completaria através da ação contingente
do proletariado, coveiro desse modo de produção, conciliando
então necessidade e contingência. Para os autores, contudo, os
textos de Marx jamais teriam conseguido efetivamente ligar
essas duas perspectivas. Daí resultaria que, sem essa ligação,
a idéia do comunismo surgiria, em Marx, como uma solução
imaginária, projetada no futuro, a funcionar como um "termo
médio imaginário", fazendo encontrarem-se, num ponto sublime
da história, a autodestruição imanente do capital e a luta parteira
da nova forma social. "A ação prática dos proletários se funde
com as tendências objetivas do modo de produção capitalista,
os objetivos políticos que eles se dão coincidem com a gestação
do comunismo no seio mesmo do capitalismo" (p. 109). Para
Dardot e Laval, essa solução imaginária é água passada, e a
atualidade de Marx estaria precisamente no diagnóstico da cisão
entre as duas lógicas13.
Isso posto, sua tese se complexifica enormemente ao ser
construída ao longo do livro. Isso porque, em primeiro lugar, a
oposição entre as duas lógicas não é tão estanque. Por um lado,
a "lógica do capital" já contém uma concepção própria da luta de
classes, ainda que os autores pretendam colocá-la na conta da
"solução imaginária", isto é, da idéia a seu ver inatual de que o
capital está grávido da nova forma social e de que o papel da
luta de classes se limita a realizar essa tendência. Por outro, a
"lógica estratégica do enfrentamento" não é uma estratégia
militar sem nenhum fundamento material, parecendo antes estar
calcada numa certa "atividade prática dos homens", ainda a se
examinar. Acresce que, todavia, Dardot e Laval pretenderão
mostrar que tanto a "lógica do capital" quanto a "atividade prática
dos homens" exprimem duas maneiras distintas encontradas por
Marx para assimilar, em seu interesse, a lógica hegeliana.
Grosso modo, estariam em questão duas concepções
de atividade, forjadas através da leitura da lógica da reflexão: de
um lado, uma atividade - que Marx encontrará no capital -
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caracterizada pela relação a si e pela reposição dos
pressupostos, de outro, uma atividade - os autores a chamarão
de "atividade prática ou objetiva dos homens" - incapaz de pôr
seu pressuposto, permanecendo assim condicionada do exterior
por "pressuposições efetivas" não produzidas por ela. Os
autores pensam, aqui, na atividade prática de gerações que,
encontrando diante de si condições historicamente já dadas
(porém produzidas por gerações passadas), transformam essas
condições assim que as retomam (e, no processo, se
transformam a si mesmas), porém sem jamais abolir
definitivamente sua dependência em relação à exterioridade.
(De passagem, observe-se que Dardot e Laval partem de uma
leitura de textos da Ideologia alemã, mas, não por acaso, não
dão maior relevo, pelo menos nesse contexto, ao conceito de
modo de produção, que, dentro do argumento dos autores,
tenderia à "lógica do sistema")14. A oposição das duas lógicas se
funda, portanto, na oposição de duas concepções de atividade,
uma que interioriza e repõe seus pressupostos, pondo-se a si
mesma (a atividade do capital), outra que permanece
condicionada por pressuposições efetivas não-reflexivas (a
atividade dos homens). Senão, vejamos.
Comecemos esmiuçando essas duas maneiras de conceber a
atividade. Em princípio, ambas conservam algo da matriz
hegeliana, e, ainda que de modo muito limitado, é preciso já
esclarecer o que isso significa. Acertadamente, Dardot e Laval
fazem dos operadores hegelianos da posição e da
pressuposição o núcleo lógico da "maneira marxiana de pensar".
Grande acerto, ainda mais se se considera a tradição francesa
do marxismo que têm como pano de fundo. No notável capítulo
em que se detêm com mais demora no assunto, elucidam a
absorção marxista dessa lógica originalmente idealista situando
Marx no debate jovem hegeliano acerca do primado do ser ou
da consciência ("espinosismo" ou "fichteanismo") e mostrando
como a saída marxista - pelo menos, a primeira delas - reside
numa espécie de dissolução dessa oposição por meio do
conceito de práxis. Observe-se também que a cuidadosa
exposição que fazem da lógica hegeliana da reflexão,
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acompanhando o comentário de Dieter Henrich, não poupa
ilustrações através da filosofia da religião, o que de certo modo
torna ainda mais contra-intuitivo o transplante materialista dessa
lógica15. A questão está em saber como Marx retoma a lógica da
reflexão sem cair nas armadilhas da relação a si de um sujeito
que, como a Idéia ou Deus criando o mundo, põe seu outro
apenas para reabsorvê-lo em patamar mais elevado. Dito de
modo muito rudimentar, evitar o idealismo significaria, em
primeiro lugar, neutralizar a tese de um pensamento que só se
relaciona a si mesmo, isto é, de um pensamento capaz de
interiorizar, através da reflexão, o dado (que não é, então, o
"objetivo" diante do
"subjetivo"),
transformando-o
em seu pressuposto, posto por ele mesmo e dependente, assim,
do próprio pensar. É, aliás, o que Marx critica em Hegel no
célebre texto dos Grundrisse: "Hegel caiu na ilusão de conceber
o real como resultado do pensamento que sintetiza-se em si,
aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo",
tomando a atividade do pensamento não como reprodução
mental do concreto efetivo (síntese de múltiplas determinações
operando na efetividade), e sim como "processo de gênese do
próprio concreto"16. Observe-se ademais que esse processo de
reflexão objetiva (pelo qual o imediato se põe como dependente
de um pressuposto, autônomo, para negá-lo em sua autonomia,
fazê-lo dependente de sua atividade ponente e assim voltar a si
pondo-se a si mesmo como autônomo) não é, no caso, um
processo temporal, porém lógico e especulativo, o que coaduna
com o idealismo em pauta. Ora, para Marx tratar-se-ia, segundo
os autores, de conservar essa noção de reflexão evitando,
porém, cair imediatamente nas malhas de um sujeito ponente
capaz de pura relação a si, retomando em fim de contas as
propriedades especulativas da Idéia hegeliana. A tese de fundo
dos autores (da qual, na verdade, a tese das "duas lógicas" é
subsidiária) é a de que não haveria uma, porém duas maneiras
que Marx teria encontrado para acertas as contas com Hegel, e
a noção de "atividade prática dos homens" - grosso modo, a bem
conhecida práxis - seria apenas uma delas. De maneira muito
geral, cada uma das concepções de atividade remete a um
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diferente tipo de pressuposição: as "pressuposições efetivas",
no caso da atividade prática dos homens, a "pressuposição
reflexiva", no caso da lógica do capital, porém acomodada
dentro de um quadro que limita sua validade para o interior de
um modo de produção e aloca a atividade de síntese no próprio
real, a ser apenas reproduzida na exposição científica. Vejamos
isso tudo mais de perto.
Em geral, o primeiro conceito de atividade estaria presente em
textos da Ideologia alemã, e fundaria, em sentido lato, as
análises em torno da luta de classes na França (observemos, de
passagem, que não há aqui qualquer flerte com o velho corte
epistemológico, e sim a circunscrição dos textos atinentes à
"lógica estratégica do enfrentamento")17. Consistiria, em primeiro
lugar, em tomar como modelo de "atividade" não o pensamento,
e sim a "atividade prática" dos homens concretos, alçada por sua
vez a condição exterior e insuperável do exercício do
pensamento18. Como práxis, essa atividade objetiva é
transformação
das
condições
materiais,
recebidas
passivamente das gerações passadas, e ao mesmo tempo
transformação dos sujeitos engajados nessa transformação. Ela
é, assim, uma atividade condicionante e condicionada ao
mesmo tempo. Porém, não o é à maneira da reflexão
especulativa, ponente e pressuponente ao mesmo tempo: não é
o mesmo sujeito que põe as pressuposições de que parte, as
pressuposições não são "falsos imediatos" a serem
interiorizados em segunda etapa. Tornando-a dependente das
pressuposições efetivas, exteriores e não-reflexivas, lança-se a
atividade dos homens imediatamente no tempo. A distensão
temporal entre gerações é, em verdade, central para que a
atividade prática não dê azo à "relação a si". Jamais uma
geração põe os seus próprios pressupostos: ela os recebe como
condições exteriores, produtos é verdade de atividade humana,
porém da atividade de gerações passadas. É verdade que ao
assumirem tais condições já as transformam, de modo que há
passividade-atividade simultâneas; mas jamais põem seu
próprio ponto de partida, e por isso o processo não se identificará
à relação a si de um mesmo sujeito ponente-pressuponente ao
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mesmo tempo19. Como não é jamais a mesma geração que põe
as condições de que parte sua atividade, não há aqui reflexão
especulativa propriamente dita, dado que não há
um mesmo sujeito a se por como "condicionado" pelas
pressuposições efetivas (donde aliás a questão de saber se,
para além do termo "pressuposições efetivas", o uso do léxico
da pressuposição é, no limite, ainda válido). Noutras palavras, a
geração atual é condicionada pelas "pressuposições efetivas",
mas isso definitivamente: "a atividade prática não põe antes de
si mesma as condições para melhor retornar em si mesma e
produzir-se assim como sujeito da história, ela é de partida
condicionada por resultados que ela mesma não ?pôs?, pela
simples razão de que foram ?postos? independentemente dela
e anteriormente a ela pela atividade de gerações antigas" (p.
191)20.
Com a crítica da economia política, estamos num outro universo,
diante de um outro conceito de pressuposição. Até certo ponto,
volta-se à atividade do sujeito que põe e repõe seus
pressupostos, e, com isso, à reflexão hegeliana. Evidentemente,
trata-se agora de um outro sujeito, o capital: é de sua
autoposição objetiva que se trata agora. Assim, por exemplo, a
relação entre mercadoria e capital: pressuposto do qual se parte,
a mercadoria revela-se em segunda etapa posta por aquilo a que
ela dá lugar, a saber, o capital. Por que essa autoposição do
capital não retoma, sem mais, as propriedades hegelianas da
Idéia? Como no espaço curto de uma resenha é preciso resumir,
retomemos apenas um dos argumentos utilizados por Dardot e
Laval. Os autores recordam a distinção genial, feita
nos Grundrisse, entre "história contemporânea" e "história do vira-ser". Como se sabe, na ordem do vir-a-ser, cada novo modo
de produção parte de elementos liberados pela dissolução
de outros modos, tendo, portanto, uma gênese "externa" e
"temporal", ao passo em que, na "história contemporânea",
importa observar como os pressupostos de que parte o modo de
produção são sempre por ele repostos, isto é, como o modo de
produção se autonomiza em relação a seus pressupostos
"naturais", passando a repô-los por sua conta e vivendo, assim,
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da recriação das próprias condições de sua reiteração. Com
essa distinção, Marx pode encontrar no capital o processo da
autoposição (na história contemporânea, o capital é uma relação
a si) sem por isso retirá-lo do tempo (na ordem do vir-a-ser) e
eternizá-lo. Isso torna o "círculo da reflexão" do capital, que
tende à autonomização, fraturado por uma gênese temporal não
produzida por ele. Pense-se, por exemplo, na separação de
trabalhador e meios de produção, condição exterior ao capital,
no sentido de não posta por ele, mas da qual depende para vira-ser: "acumulação original é o processo de produção das
condições de existência do capital, portanto o processo do vir-aser do capital. A acumulação do capital é o processo
de reprodução dessas mesmas condições, portanto o processo
de sua posição pelo capital que veio-a-ser" (idem, p. 548). O
modo de produção tem uma gênese temporal e contingente, mas
uma vez que veio-a-ser, autonomiza-se repondo suas condições
de reiteração e, no caso do capitalismo, se não se eterniza sem
mais, é também devido à natureza contraditória de sua
reprodução, que o leva, por um processo interno e necessário, à
sua dissolução.
Isto posto, pode-se agora observar como a oposição daquelas
"duas lógicas" é decalcada desses dois modos de pensar a
pressuposição. Na lógica do "sistema acabado", em regime de
"história contemporânea", o capital se desenvolve como
totalidade que subordina a si todos os elementos da sociedade,
aí inclusas as classes, que, desse ponto de vista, tornam-se
portadoras de um processo autônomo de valorização: "sua
história coincide com a do capital", as classes "não têm vida
própria". A rigor, tem-se apenas o capital e seu desenvolvimento,
que se autonomiza em relação a seu ponto de partida ao repor
seus pressupostos. Essa lógica é "expressa freqüentemente
com acentos necessitaristas e finalistas", fornecendo a idéia de
que o "sistema orgânico" do capitalismo parirá, por seu próprio
desenvolvimento, uma nova forma social, quando suas
contradições internas levarem à sua dissolução. Autonomização
do capital em relação a seus pressupostos naturais, finalidade
interna do modo de produção, classes como portadores do
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capital, capitalismo como grávido do comunismo: eis os traços
gerais dessa primeira lógica21.
É preciso reconhecer a existência de formulações, sobretudo
quando Dardot e Laval tratam da luta de classes correspondente
a essa lógica, que parecem estereotipar algumas teses de Marx.
Marx sustenta que a luta de classes é imanente ao
desenvolvimento do sistema, no sentido de que a contradição
entre capital e trabalho é a base econômica que se exprime nos
diferentes interesses das classes em luta. Mas essa tese é
levada ao extremo pelos autores. Para eles, a luta seria, de certo
modo, absorvida pelo desenvolvimento autônomo do capital, e,
mais ainda, seria considerada não apenas como "aspecto
necessário e natural" do capitalismo, mas também como um
"processo regido por leis gerais desse mesmo desenvolvimento"
(p. 563)22. Afetada assim de necessidade, determinada pelo
movimento sistêmico do capital e obedecendo a essas mesmas
leis, a luta não poderia mesmo ter mais nada que ver com aquela
"lógica estratégica do enfrentamento" dos textos históricopolíticos, nos quais Marx percebia os desvios imprevistos da
ação e a determinação recíproca das classes no interior da luta23.
No Capital, ao contrário, a luta seria quase uma peça indispensável, porém subordinada - do movimento interno e
necessário do "capitalismo conduzindo inevitavelmente ao
comunismo" (p. 563). E isso se deveria, no fundo, ao fato de que,
"desde que ele está em condições de pôr ele mesmo as
condições de seu próprio desenvolvimento, o capital não é nada
de outro do que um puro processo de autoposição, no qual ele
não tem mais que ver senão consigo mesmo" (p. 563). Isto é, ao
assumir as propriedades especulativas da autoposição de si, o
capital subordinaria, a título de momento seu, inclusive a luta das
classes - ela se torna científica, passa a obedecer às mesmas
leis do capital, mas perde a chance de produzir algo inesperado,
exterior à dissolução interna do modo de produção24.
Que figura específica tem então a luta de classes, como peça da
engrenagem? Ela terá o sentido não de interromper o capital,
mas de acelerar suas contradições internas - portanto, de agir
no mesmo sentido que ele: "acelerando o desenvolvimento do
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capital, a luta econômica vai acentuar as contradições do
capitalismo, aumentar a amplidão das crises, e empurrar à
superação do capitalismo" (587). Assim, os autores mostram
como as lutas trabalhistas acabam intervertendo em impulso
pró-capital: limitando a acumulação por um lado (seja, por
exemplo, limitando a jornada de trabalho), forçam o capitalismo
a se reinventar e acumular por outros modos (no exemplo dos
autores, na intensificação da produtividade do trabalho graças
ao maquinário). Nessa linha, os autores terminarão identificando
a luta de classes presente no Capital à luta de alcance tradeunista. Vejamos alguns textos: "nos escritos econômicos o
proletariado não é nunca mais do que uma forma do capital que
não pode escapar de sua dependência em relação ao capital.
Não é que ele não lute, não é que ele não possa melhorar as
condições de trabalho e de vida, mas quando ele luta, é ainda
como um momento necessário do desenvolvimento do capital,
apenas o qual pode lançar as bases da emancipação do
proletariado" (564). No Capital, o proletariado, mais do que
classe posta, é portadora do próprio capital (força de trabalho).
Ele luta, bem entendido, mas sua luta é interna ao
desenvolvimento próprio do capital. Para os autores, isso
significa que sua luta é uma luta para vender sua mão-de-obra
por preços melhores no mercado. "A luta dos operários, tal como
Marx visa no Capital, consistirá numa luta econômica defensiva
contra o aumento da taxa de exploração, ao qual tende sempre
o capital. Essa forma de luta visa vender sob melhores
condições a força de trabalho, a assegurar de início que o salário
não descerá abaixo de seu valor, a obter aumentos de salários
e a diminuir o tempo de trabalho. (...) A luta trade-unista não tem
por efeito e por objetivo recolocar diretamente em causa a
própria relação de produção. (...) Em suma, a luta sindical é uma
luta econômica pela vida do operário, não pela morte do capital"
(583-4). Nesse sentido, pensam os autores, a luta no Capital,
que havia mesmo feito dos agentes portadores de sua
contradição, só pode ser interna ao capital: isto é, só se pode
acelerar sua dissolução, e só nessa medida visar o fim do
capital.
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Digamos que há, aqui, pelo menos duas questões
simultaneamente em jogo. Por um lado, o tema é a luta sob o
capital - os autores se apoiam principalmente no capítulo sobre
a jornada de trabalho -, por outro, trata-se da questão da
passagem do capitalismo ao comunismo, o que colocaria
também o problema da apresentação marxista da história, de
que os autores entretanto não tratam nesse contexto. Em sua
argumentação, enfatizam a continuidade na passagem do
capitalismo ao comunismo (pensam no capítulo da grande
indústria, no qual o capitalismo dá as bases para o comunismo entre elas, o nascimento do trabalhador global e a diminuição do
tempo de trabalho necessário), e a luta de classes como uma
peça que, impulsionando o próprio capital, levaria à aceleração
de sua dissolução imanente. Há que se pensar nesses dois
pontos.
No caso da luta (mas veremos que ela se imbrica com a
continuidade histórica), os autores exemplificam através da Lei
das fábricas que, impondo limites à jornada de trabalho, teria por
único resultado forçar o capital a se reinventar para intensificar
a produtividade do tempo de trabalho, fazendo crescer a maisvalia relativa quando a absoluta foi restringida. "O paradoxo é
que a luta de classes, que põe esse limite [o da jornada "normal"
de trabalho] à tendência de autovalorização ilimitada, age no
interesses mesmos do capital" (585)25. Reconheçamos algo de
ilusão retrospectiva nessa análise, que termina neutralizando
toda contingência do momento da luta em benefício de uma
necessidade post festum do capital. O sentido do argumento dos
autores é claro: fazer da luta de classes um momento do próprio
capital, cujo sentido é no máximo acelerar seu desenvolvimento
para levá-lo à sua dissolução interna. E, assim, sua dissolução
interna levaria imediatamente ao comunismo, enfatizando a
continuidade? É o que parecem crer os autores.
Digamos que o argumento geral supõe alguns passos não tão
óbvios. Em primeiro lugar, perguntemos: qual o objeto
do Capital? O próprio capital, e os autores reconhecem isso ao
garantirem que o objetivo do livro é "descobrir as ?leis
profundas? do sistema capitalista, e não analisar as oposições
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de classe lá onde estão mais vivas" (p. 563). Mas identificam,
em seguida, essas "leis profundas" com "leis naturais" (o que
está, é verdade, em certos textos de Marx: mas com qual alvo?).
Isso posto, admitem que, a despeito do seu objeto não ser esse,
a luta de classes não está ausente do livro (558, 563). Ao
contrário: ela está presente, porém sob a figura de uma peça da
engrenagem, como já vimos. Ora, não seria preciso tirar mais
consequências do fato de que o objeto do livro é o próprio
capital? Isto é, se o objeto do livro é o capital, entende-se que as
classes estejam lá, porém não como protagonistas, e sim como
portadores do capital, permanecendo a luta pressuposta salvo
nos momentos em que só ela pode resolver antinomias
insolúveis pelo só desenvolvimento da mercadoria em capital
(esse o sentido da luta pela jornada de trabalho). Mas disso se
pode tirar uma concepção "positiva" da luta de classes, como
fazem Dardot e Laval, identificando a luta à luta sindical? Ou se
deve levar a sério o fato de que a luta está lá, porém, no geral,
pressuposta?26
No que toca à passagem de capitalismo a comunismo, os
autores insistem que é o próprio capitalismo que leva
internamente ao comunismo, e que a luta de classes apenas
realizaria essa tendência inscrita no próprio capital. Não seria o
caso de se deter mais longamente no problema da passagem ao
comunismo? A "lei interna" do desenvolvimento do capital leva,
em verdade, à sua dissolução. Nesse sentido, a suposta
teleologia da história no marxismo poderia ser revista: em vez
de um finalismo unívoco a percorrer toda a história, haveria uma
finalidade interna operando em cada modo de produção - essa
finalidade, porém, "caminha" à morte do modo (mesmo entre
aspas, o verbo é ruim por parecer reintroduzir, no nível
vocabular, a finalidade externa). Significa isso que cada
modo engendra ou "está grávido" do modo seguinte? Se assim
fosse, tal tese corroboraria a idéia uma teleologia na "macrohistória", além de acentuar os traços necessitaristas dessa
filosofia da história. Entretanto, não é isso o que ocorre com os
modos pré-capitalistas, nem mesmo com a passagem ao
capitalismo, e os autores mostram exatamente isso recorrendo
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a Ellen Wood. Porém, é bastante verdade que o caso da
transição do capitalismo ao comunismo coloca problemas à
parte. Em primeiro lugar, porque o capitalismo não apenas é um
modo de produção com sua finalidade interna, mas é também o
modo que totaliza todos os modos passados. É nesse sentido
que é o último modo da pré-história. É também verdade que só
ele lança as bases materiais para o comunismo (aí inclusa a
formação do trabalhador global, a associação de trabalhadores
e a redução do tempo de trabalho necessário). Há textos, nesse
sentido, que enfatizam a continuidade - e no Capital há muitos
deles. Não se poderia, contudo, recorrer a outros textos para
mostrar que há aí também descontinuidade, isso é, a morte de
um modo de produção e só então o vir-a-ser de outro modo?
Mesmo o capítulo XXIV do livro I, com efeito, ao se encerrar
afirmando que "soa a hora final da propriedade privada
capitalista" e que "os expropriadores serão expropriados", não
indica sobretudo a morte do modo, mais do que o nascimento de
um modo novo? Uma tal leitura daria lugar à descontinuidade, à
contingência, e relativizaria a metáfora da gravidez, segundo o
qual comunismo seria parido pelo capitalismo - metáfora que
privilegia, evidentemente, a finalidade e a necessidade da
transição, quase a inscrevendo na lei natural do capitalismo.
Numa palavra, a tese de que o capitalismo conteria todo o
segredo do comunismo seria a única palavra de Marx sobre o
assunto?
Por fim, não seria preciso também dar mais lugar à dialética de
contingência e necessidade, que as crises introduzem no próprio
movimento do capital? No caso da Lei das fábricas, dizer que
ela apenas impulsionou o capital rumo ao maquinário, não é
projetar retrospectivamente como superação necessária algo
que dependeu de invenções contingentes? É verdade que, aqui,
narra-se do ponto de vista da totalidade e do "sistema acabado",
e por isso a contingência é absorvida e transmutada em
necessidade. Mas para uma exposição que pretende não se
mover no plano etéreo do absoluto, não importa tratar os
momentos de contingência como efetivamente contingentes, e
não falsos dramas sempre já prometidos ao happy end da
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dialética?27 Enfim, considerar a dialética das modalidades não
levaria a complexificar essa "lógica do capital" para além do
necessitarismo da "lei natural", introduzindo momentos de
contingência no interior da determinação?
Salvo engano, essa descrição de teor necessitarista se impõe a
Dardot e Laval uma vez que procuram zelosamente repartir o
que caberia à "lógica do capital" e o que caberia à "lógica
estratégica", sendo obrigados a lançar por debaixo do tapete
aquilo que, em uma, invadiria a jurisdição da outra. Com essa
descrição da luta sob o regime do capital, podem muito bem
sustentar que ela já não tem mais nada que ver com a "lógica
estratégica" dos textos histórico-políticos (p. 563), nos quais se
consideravam as situações imprevisíveis, as conjunturas
particulares, os dramas próprios e saídas inesperadas da luta
ela mesma. E então, tudo aquilo que "falta" à lógica do capital
aparecerá no outro canto da obra, na "lógica estratégica".
Voltemos agora a ela.
*
Como vimos, a "lógica estratégica" estava apoiada numa
concepção precisa de atividade: não a relação a si do capital, e
sim a "atividade prática dos homens", cujos traços gerais podem
ser resumidos esquematicamente nos seguintes pontos: 1) tratase de uma atividade condicionada por resultados da atividade de
gerações anteriores, que as gerações atuais encontram já-aí
independentemente delas; 2) essa atividade transforma essas
condições no mesmo movimento em que as assume (sem que
isso signifique que tais condições se revelem, em segunda
etapa, de antemão postas pelo mesmo sujeito que as retoma);
3) os sujeitos se produzem a si próprios ao transformarem as
condições de que partem, transformando a si mesmos dessa
sorte. É provavelmente a partir desse último ponto - do fato de
que "os homens transformam a si próprios ao transformarem o
mundo", e de que isso configura uma dinâmica irredutível à
produção estritamente material do mundo, embora ocorrendo
concomitantemente a ela - que surge a "lógica estratégica". Por
que falar numa dinâmica "irredutível"? É que a coincidência,
dizem os autores, entre "transformação das circunstâncias e
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autotransformação dos homens" não indica qualquer relação de
causalidade, e isso ao ponto em que não se deve nem mesmo
perguntar "se são os homens que produzem as circunstâncias
ou o inverso" (p. 202). Essa idéia - que no fundo é a de práxis invalidaria, além do mais, a tese de "um simples engendramento
dos ?coveiros? do capitalismo pelo desenvolvimento
econômico" (p. 202), dado que os homens se transformam a si
mesmos (situamo-nos, pois, no avesso da lógica do capital). Ao
contrário, ela deveria ser aproximada de um processo de
subjetivação como pensou Foucault, isto é, um "processo pelo
qual
os
?atores?
engajados
em
relações
conflituosas se transformam na exata medida do desenrolar da
luta, ao mesmo tempo que transformam a situação e criam as
condições de sua eventual vitória" (p. 202). A referência a
Foucault importa, pois é ela que dará conta das teses mais fortes
que Dardot e Laval imputarão à sua "lógica estratégica".
O núcleo que dá nome a essa lógica tem a ver sobretudo com o
modo pelo qual a luta de classes aí se insere. Até certo ponto,
Dardot e Laval parecem apenas salientar um aspecto já contido
na "atividade prática dos homens": trata-se de "uma lógica da
transformação do ator pela ação de transformação que ele
exerce sobre o dado condicionante, portanto uma lógica de
produção de um sujeito pela sua própria ação" (p. 209). Até aqui,
textos de Marx como as Teses sobre Feuerbach não dizem outra
coisa. Vimos também como a concepção da "atividade prática"
já antecipava tais teses. De modo que, pelo menos até aqui, a
"lógica estratégica" parece suficientemente calcada na
"atividade prática dos homens". É por isso, também, que, com a
noção de práxis cobrindo tanto o aspecto objetivo quanto o
subjetivo, Marx pensaria "o processo revolucionário como um
processo de autoconstituição e de autotransformação histórica
da classe operária, que não pode se confundir com o processo
de desenvolvimento do capital" (p. 201). Transformando tanto as
condições materiais quanto os sujeitos que as transformam, "a
práxis é autoformação do homem na medida em que ela produz
seu próprio sujeito, este último não preexistindo às ações mas
se constituindo, ao contrário, na e pelas ações" (p. 210). Se
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essas formulações não levantam até aqui maiores objeções (a
idéia de que o sujeito se constitui ou sofre mudança de essência
no processo de reflexão não é estranha à dialética), toda a
questão é saber como se compreende essa "autoformação" dos
sujeitos e, principalmente, em que sentido o sujeito "não
preexiste às ações".
Há passagens em que a tese da "lógica estratégica" se torna
bem mais forte. E é sobretudo aqui que ela se tornará
inconciliável com a lógica do capital. Os autores não dirão
apenas que as classes e os homens se constituem ao produzir
o mundo - o que é fazer o trabalho especificar historicamente
sua essência -; eles dirão que as classes se constituem umas às
outras no interior da própria luta. Citemos: "mais do que colocar
exclusivamente o acento sobre a gênese econômica das classes
para explicar a luta, ocorreu a Marx de fazer da luta ela mesma
o movimento de engendramento das classes, de pensar a luta
como um processo de constituição dos atores da luta" (p. 218)28.
Ora, uma coisa é dizer que os homens se constituem no seu
fazer, se transformam ao transformarem as condições materiais
de sua existência, de uma geração a outra; outra coisa, e bem
diferente, é afirmar que a luta constitui as classes em luta, e que
é o enfrentamento que produz os atores políticos. Para os
autores, será na luta e na crise revolucionária que o proletariado
se tornará sujeito revolucionário (p. 225). Mas isso (e aqui a
novidade) não se entende como a clássica passagem da classe
em si à classe para si, da classe latente à classe explícita, e sim
como a própria produção dos atores no interior da guerra de
classes: "as classes se constituem a elas mesmas no
enfrentamento que as opõe, longe de preexistirem a este como
posições dadas de antemão em relações de produção" (p. 14).
A olhos vistos, os autores inspiram-se largamente nas noções
foucauldianas de subjetivação e estratégia. No que toca à
subjetivação, partem da interpretação que Foucault sugeriu
incidentalmente da célebre a frase de Marx, "o homem produz o
homem". Ela indicaria que essa produção não se dá no mesmo
plano que a produção material ou econômica (p. 212). Isso
porque, "no curso de sua história, os homens jamais deixaram
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de construir a si mesmos, isto é, de deslocar continuamente sua
subjetividade, constituir-se em uma série infinita e múltipla de
subjetividades diferentes que não terão fim e não nos colocarão
jamais diante de algo que seria o homem" (Foucault, Dits et
écrits, apud Dardot e Laval, p. 212). O homem se constitui a si
mesmo (não se trata, pois, de uma substância fixa), mas isso
sob formas historicamente distintas e dependentes do conjunto
de relações (práticas, dispositivos, formas de poder) a que a
cada vez se submete29. Essa tese foucauldiana clássica, que os
autores assumem para elucidar sua "lógica estratégica", não
deixará de cobrar seu preço no epílogo do livro - aliás, preço
pago de boa vontade pelos autores. Afinal, os autores terão de
reconhecer que, sem a idéia de um Homem novo - recusada pelo
nominalismo foucauldiano em nome da "infinita e múltipla" série
de subjetivações -, cuja constituição se daria na passagem da
pré-história à História, fica igualmente vedada a pauta da
"emancipação do homem", que terá de ser trocada pela bandeira
mais modesta das emancipações, no plural. Ao fim do
capitalismo, teremos uma nova subjetivação - mas apenas isso.
Seja como for, essa concepção da série infinita de subjetivações
ilumina, por sua vez, a tese da constituição das classes no
interior das lutas e a importância da noção de estratégia de
poder30. É que, como não há uma noção de essência anterior ou
independente das relações, será a própria luta o "jogo" no qual
as identidades dos atores se constituem. Assim, é mais que
compreensível que as classes não sejam dadas, pré-delimitadas
no nível da economia conforme aos interesses objetivos,
oriundos da distribuição da propriedade (na terminologia
clássica, as classes "em si"): suas identidades se produzem
apenas no embate entre si, na relação de luta. Isso se torna
bastante claro no comentário que os autores fazem, seguindo
mais uma vez Foucault, da noção de estratégia31. No sentido
etimológico, a palavra pareceria indicar a existência de um
exército em face de outro, para o qual se traça um plano ou
estratégia. Porém, Foucault dirá que existem três sentidos mais
precisos de estratégia: primeiro, a racionalidade de meios para
fins; segundo, o cálculo num jogo, que adivinha os passos do
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adversário para melhor combatê-lo; terceiro, os meios, numa
guerra, para obter a vitória. Contudo, e esse é o passo
importante, essas definições deixam na sombra a "gênese do
sujeito da estratégia" - e com razão, pois, para Foucault, ele "não
pode ser pressuposto ao enfrentamento" (p. 226). Dito de outro
modo, os atores da luta não preexistem à luta (do mesmo modo
que as peças de um tabuleiro não preexistem às regras do jogo),
de modo que é a relação de enfrentamento, de conflito, que os
identifica. "Não há pólos de poder fora do enfrentamento", as
classes não são algo fora da luta de classes, "a estratégia é
primeira em relação ao estrategista" (p. 226). Note-se que a tese
da subjetivação (e seu corolário anti-"fim da história" e anti"emancipação do homem") e da estratégia de poder se
acompanham intimamente: sem o antropologismo de uma
essência humana substancial, externa às relações, restam
apenas as diferentes subjetivações que ocorrem por meio de
relações e práticas (modos de vida? jogos?), através das quais,
de quebra, as subjetividades se especificam e se historicizam.
No caso das classes, isso significa que é só por meio do
"enfrentamento estratégico" que os combatentes se identificam.
Comemore-se o espírito antidogmático de se recusar a absorção
de toda especificidade da luta na dinâmica econômica. Mas é
preciso examinar essa recusa. Dardot e Laval querem que essa
lógica estratégica seja a "grade de inteligibilidade" dos textos
histórico-políticos de Marx, o que tem sua validade como
hipótese de leitura. Mas querem também que essa lógica esteja
fundada na "atividade prática dos homens", tal como
descreveram. Ora, isso coloca o problema de saber se essa
lógica é perfeitamente compatível com os textos de Marx, para
além dos textos políticos. Evidentemente, ela não se harmoniza
com a "lógica do sistema acabado", mas não é só isso o que
está em questão. Perguntemos antes: o que devém daquilo que
se sabe de Marx quando se o ajusta para defender as teses
foucaultianas da subjetivação e da estratégia?
Notemos, de início, uma semelhança epidérmica. Em Foucault
como na dialética, as essências não são dadas, mas vêm-a-ser
por meio de relações, num caso, processos de constituição,
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noutro caso. No caso de Foucault, isso leva a não hipostasiar as
subjetividades fora das relações e a falar em anterioridade da
relação sobre o relacionado. Nesse sentido é que as classes não
preexistem ao conflito (mas também não existem fora ou depois
dele). Em Marx, seria preciso dizer não que os termos
"inexistem" antes do processo, e sim que estão pressupostos o que é muito diferente. Dizer que, antes da luta, as classes
estão aí, porém implícitas ou em si - e, correlativamente, que a
luta significa uma passagem ao explícito ou ao para si - não
equivale a dizer que as classes se constituem uma à outra na
luta. Mas dizer isso é ainda muito pouco. Há, no núcleo do
problema, um modo diferente de se pensar a relação. Para
Foucault, ela é anterior aos pólos relacionados, e estes só se
especificam no interior dessas relações, cessando de ser uma
vez suspensas a relação; em dialética, o pólo não apenas entra
em relação, mas interioriza a própria relação, suprime sua
unilateralidade e dá surgimento a uma figura superior.
Evidentemente, já não se entende a relação como "oposição" de
forças (como não pensar no texto kantiano da grandeza
negativa?), universo ao qual Foucault se prende, mas como
contradição, o que implica a noção hegeliana de negação
determinada e uma síntese operando no real. De certa forma, foi
o que notou Balibar, num texto ainda útil de citar por extenso:
o que marca uma divergência irredutível [entre
Marx e Foucault] é a idéia mesma que Foucault
propõe da estrutura do conflito social. A
divergência (...) diz respeito à oposição entre uma
lógica da relação de forças, da qual a
?contradição? não é quando muito mais do que
uma configuração particular, e uma lógica da
contradição, da qual a ?relação de forças? é
apenas o momento estratégico. (...) Foucault as
entende puramente como exterioridade, o que
quer dizer ao mesmo tempo que as ?visadas? que
se enfrentam num conflito estratégico se
destroem,
se
neutralizam,
se
reforçam
mutuamente ou se modificam, mas não formam
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qualquer unidade ou individualidade superior. Ao
contrário, para Marx, o desenvolvimento de um
conflito tem por condição a interiorização da
relação ela mesma, de sorte que os termos
antagonistas se tornam funções ou portadores
dessa relação32 (p. 70).
Descontada a idéia (estruturalista) dos antagonistas como
"função" da relação, salta aos olhos as implicações nominalistas
para a concepção foucautiana de relação. Numa palavra, não há
o processo pelo qual um polo interioriza a relação e vem a ser
como universal concreto, síntese das determinações.
Note-se que o argumento de Dardot e Laval é consequente.
Procuraram, inicialmente, ancorar essa lógica na "atividade
prática dos homens". Na sua interpretação, essa atividade, por
lidar com pressuposições efetivas não interiorizáveis pelo
sujeito, não dava azo à relação a si, isto é, não poderia ser lida
à maneira da reflexão hegeliana. No fato de que havia, ali, uma
autotransformação do homem concomitante à das coisas,
pretenderam ver nisso os traços de uma "subjetivação" em
curso, isto é, a idéia de que as subjetividades se produzem
exclusivamente por meio de suas práticas, jamais fora delas. Daí
vinha, como vimos, a noção de estratégia de poder, como campo
de relações no qual as classes se constituem. É inegável a
impressão de que, nesses passos, o essencial da dialética se
perdeu. Mas por que a dialética valeria para essa "lógica
estratégica"? Não estaria ela restrita ao universo em que um
mesmo sujeito se reflexiona, isto é, ao universo da autoposição
do capital? Passo arriscado: a dialética valeria apenas para um
conjunto de textos de Marx. Será então um "método"?
Seja como for, Dardot e Laval assumem coerentemente as
implicações de sua tese. Sem negação, não há interiorização da
relação e salto para uma figura superior; em termos marxistas,
nenhum pólo tem o privilégio de encarnar a supressão da própria
relação de antagonismo. Na luta real, nenhum polo, nenhuma
classe encarna a promessa da emancipação do homem,
dissolvido como foi em diversas "subjetivações". Isto é, o
proletariado, contrariamente ao que diziam célebres textos de
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Marx, não é o sujeito universal da história33. Igualmente, em
filosofia da história, some a distinção pré-história e História: o
que virá é "mais uma" subjetivação, jamais a constituição do
Homem (e também das categorias riqueza, propriedade,
igualdade, etc?). No que respeita os fins, a idéia de emancipação
dá lugar às múltiplas emancipações. De passagem, observe-se
que os autores não têm em mira aqui apenas a vulgata marxista.
Pretendem também afastar-se da Escola de Frankfurt,
supostamente vítima de uma esperança idealista da "desalienação" completa do homem (ao que parece, estão seguindo
passagens mal-humoradas de Foucault sobre o assunto),
rejeitando desse modo até a saída (rigorosamente dialética) de
se conservar a idéia de reconciliação como ponto de fuga
(pressuposto) da crítica do presente.
*
Que pensar da tese das duas lógicas? Não é segredo que essa
tese lhes é sussurrada por Foucault: os autores confessam que
a leitura foucauldiana dos textos políticos de Marx "esclarece
singularmente a disjunção no próprio Marx entre a análise do
desenvolvimento da dominação capitalista e a atenção aguda às
formas da luta, entre a perspectiva sistêmica e a perspectiva
estratégica, e mais, geralmente, entre a lógica do capital e a
lógica da guerra das classes" (p. 225). Como vimos, essas duas
perspectivas dão lugar a dois Marx (ainda que os autores
procurem garantir que Marx é a própria tensão entre elas). Os
autores
falam
então
em
dilaceramento,
paradoxo,
heterogeneidade. Dizem também, apoiando-se no mesmo
Foucault, que se trataria de duas "grades de inteligibilidade". Por
isso, aliás, sendo irreconciliáveis, podem coexistir nos mesmos
livros, embora em planos distintos. Assim, a Ideologia alemã é
lida sob a grade da atividade prática, dando a ver o caráter
condicionante-condicionado da atividade humana que implica,
ademais, formas de subjetivação específicas; mas os autores
parecem deixar de lado, talvez por se prender à grade do
"sistema acabado", o conceito de modo de produção. Para a
tese dos autores, colocá-lo analiticamente sob parênteses vem
a calhar. Mas isso significa também dizer que os conceitos de
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"modo de produção" e "práxis" pertencem a universos distintos
de significação. Essa distinção de registros, contudo, estaria no
próprio Marx? Ou será que a Ideologia alemã tem um registro
próprio, no qual esses dois conceitos não precisam ser lidos
como pertencentes a planos distintos e, ao contrário, têm uma
forma de se complementar?
Tome-se, por exemplo, a leitura que os autores fazem
do Capital. Ali, a grade de leitura é a do "sistema acabado". Eles
dão conta dos meandros econômicos e lógicos que estruturam
o livro, expondo cuidadosamente a dialética de mercadoria e
capital. Porém, nesse registro, que acontece com a luta? Como
vimos, ela se torna a realização, sem mais considerandos, de
tendências imanentes ao próprio sistema, que levarão à sua
autoimplosão. Os autores não levam em conta, aí, por exemplo,
a dialética da contingência e da necessidade que se arma nos
momentos de crise - mas isso porque não lhes interessa
sublinhar que, no Capital, há momentos em que a luta é posta (e
ela deve ser posta) e a contingência "entra" na necessidade.
Assim, a luta de classes apresentada pelos autores como
correspondente à "lógica do sistema" tende por vezes à
estereotipia (por exemplo, em assimilá-la aos movimentos tradeunistas). Não será, talvez, que essa estereotipia se impõe devido
justamente à grade de leitura, que se interessa mais em repartir
o que cabe a cada lógica do que em mostrar em que momentos,
como e por que uma invade dialeticamente a outra?
A impressão é que o livro, bem informado e com conhecimento
de causa a respeito da dialética, é, no fundo, relativamente
pouco dialético. Ou, dizendo mais precisamente: ele é
dialético no objeto - mostra como a reflexão objetiva arma todo
o discurso de Marx, como a dialética da aparência e da essência
estrutura a exposição do Capital e assim por diante -, mas ele
próprio não é dialético. A tese nuclear do livro - o "paradoxo" e o
"dilaceramento" das duas lógicas, entendidas ademais por
vezes como "grades de inteligibilidade", o que as aproxima do
universo de Foucault - já não indicava isso? Contudo, isso no
fundo pouco importa - a não ser que, talvez por dogmatismo,
passemos a exigir fidelidade religiosa ao partido da dialética.
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Antes, talvez se deva perguntar outra coisa: o que se torna Marx
lido sem dialética? Ou, melhor ainda: já que os autores vêem
nesse Marx dilacerado em duas lógicas o teor de "atualidade" da
sua obra, de onde vem essa atualidade e, correlativamente, a
inatualidade do velho Marx "dialético"?
Aparentemente, essa inatualidade viria da inverossimilhança da
ligação de teoria e prática (mas ela já não é antiga?): de um lado,
o atolamento da lógica do capital em passar ao comunismo, de
outro, a esperança em lutas que não dependam de suas crises
internas para surgir. Dessa forma, seria a tentativa mesma de
neutralizar essa tensão - procurando pontes entre teoria e
prática, como fez o próprio Marx da "lógica do capital" - que se
condenaria à inatualidade.
Por sua idéia de atualidade, Dardot e Laval são anticapitalistas
não-marxistas. Recusam, nesta tradição, a "solução imaginária"
do comunismo, em torno da qual ela teria orbitado, e que teria
deixado na sombra a percepção do dilaceramento - teórico e
prático - das duas lógicas. A se comemorar, então, o fim da
crença de que a superação do capitalismo estaria inscrita, de um
jeito ou de outro, na ordem das coisas. Nisso, situam-se, a seu
modo, na tradição da crítica do progresso. Por um lado, os
terremotos econômicos do capital levam por si sós a qualquer
lugar, importando então retomar questões especificamente
políticas, que teriam permanecido por vezes soterradas sob o
economicismo da vulgata marxista; por outro, admitem que a
apresentação de Marx do capital como um movimento
automático continua atual, porém, dada a experiência do século
XX, mostra-se também relativamente capaz de neutralizar sua
natureza autodestrutiva - ao custo do que for, é claro. Que o
capital viva de suas crises, isso não significa que não seja capaz
de adiar a derradeira delas, recriando-se quase sempre em
patamares mais desiguais e violentos. Mas tampouco significa e esse é o aspecto propriamente político da desilusão imposta
pelo século XX (mas seria bom observar que não é o único) que vá encontrar um sujeito histórico capaz e empiricamente
interessado em levar a cabo sua contradição inerente,
completando o penoso parto de uma nova forma social.
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"Bastaria aguardar o caos, esperando que a humanidade seja
obrigada, na urgência, a inventar uma outra coisa? A ?solução?
tem a ingenuidade de pressupor que, diante da catástrofe, a
razão não hesitará em escolher. A ver."34. O otimismo marxista
supunha existir entre lógica do capital e lógica da luta uma
espécie de complementaridade, se não homogeneidade, cuja
validade de direito nem sempre coadunou com os fatos e que,
no fundo, se deve colocar na conta de uma noção de progresso
pouco questionada - a idéia, entre outras, de que o capitalismo
levaria internamente ao comunismo. É porque a crença marxista
morreu deixando bem vivo o capital que resta a pergunta, óbvia
porque crucial: como sair dele? Note-se que a questão só surge,
de modo relevante, quando não mais se enxerga a ponte entre
as duas lógicas, e quando a repisada metáfora da gravidez,
subproduto dessa ponte, segundo a qual o comunismo nascerá
do ventre do capitalismo, tornou-se virtualmente inverossímil.
Esse dilaceramento é ilustrado, talvez de modo até involuntário,
pelo epílogo do livro, que tem algo de construção literária. A
dada altura, os autores começam a narrar o estado atual da
dominação capitalista, mostrando como ela invade todas as
esferas da vida pública e privada, confundindo tempo de trabalho
e não-trabalho, mercado e não-mercado, produzindo
subjetividades que não apenas consentem em serem
dominadas, mas gozam em produzir mais e mais, colocando em
marcha um movimento autônomo de valorização que lhes
escapa. Em termos de redação, os parágrafos entram numa
progressão vertiginosa, até desembocarem numa confissão de
pessimismo da qual nem mesmo a Escola de Frankfurt teria
suspeitado (a lembrança é deles). E então, de repente, o texto
muda de tom, garante que nada disso é inelutável, que se trata
de uma construção política, e que há o que fazer. Para o leitor,
é um novo autor (uma nova lógica?) escrevendo, e de humor,
digamos, mais otimista. Em suas mãos, o capítulo terminará
convocando seu público em tom grandioso: que fazer? "Lutar".
Dada a descrição anterior, nada de mais artificial. Há algum
desequilíbrio no texto, mas que acaba evidenciando o desespero
da solução encontrada: quando o círculo do capital parece se
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fechar indefinidamente, as palavras de ordem que proclamam
haver tudo a se fazer se tornam, à primeira vista, meramente
verbais. Até porque, quem vai ouvi-las, dado o que os autores
mostraram acerca das novas "subjetivações"? De certo modo,
trunfo dos autores: mostraram literariamente o divórcio das duas
lógicas, a saber, a impossibilidade de ligar diagnóstico do
presente e projeto de luta.
Não deixa de ser notável que, no texto sobre neoliberalismo, era
exatamente nesse ponto que os autores convocavam a idéia
marxiana de atividade, como se coubesse a ela desvendar o
"núcleo político" - portanto, por onde pode se dar intervenção daquela racionalidade liberal, posta em marcha pelas práticas
humanas mas que, em fim de expediente, autonomizava-se com
relação a elas e passava a dominá-las sem mais. Curiosamente,
agora é Foucault que é chamado a socorrer a lógica do capital,
que parece se fechar sobre si mesma. Ali Marx, aqui Foucault,
talvez isso indique que o problema, por ser historicamente real,
continua de pé.
Marx, prénom: Karl não é um livro que se deixe comentar de uma
vez só. Nas suas oitocentas páginas, o livro enfrenta uma gama
de problemas que exigiria mais de um resenhista para deslindar.
Vale observar a qualidade notável de capítulos de que não foi
possível falar aqui, como aquele sobre o método da crítica da
economia política, interpretado de modo convincente e original.
Ainda é de se elogiar a seriedade do livro, que não omite
citações e argumentos que complicariam sua tese, deixando ao
leitor pelo menos alguns instrumentos para julgá-la. Arriscaria,
inclusive, a hipótese de que se trata de um livro de investigação,
em que os autores estão procurando, a um só tempo, um ponto
de vista, capaz de armar um agudo diagnóstico do presente, e
um vislumbre de por onde se sai dele. Ativemo-nos, aqui, àquilo
que nos pareceu ser a espinha dorsal do livro. Não pretendemos
que, sem ela, desmonte-se o esqueleto; quisemos, apenas,
nomear os dois pés sob os quais ele se firma.
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não consiste em aumentar o comando autoritário e adensar as malhas da regra burocrática. Consiste, antes, em
colocar em funcionamento um dispositivo pelo qual o indivíduo se verá obrigado a se vigiar constantemente a si
próprio, autocontrolar-se, e, mais ainda, sentir-se obrigado a ultrapassar sem cessar os resultados calculáveis
para não sofrer as sanções ligadas à falta de eficácia e para se beneficiar, ao contrário, das recompensas
atribuídas à performance" (idem, p. 11).
Dardot, P. e Laval, C. "Néoliberalisme et...", op.cit., p. 7.
"A imposição dessa forma de concorrência não tem nada de natural. Ela não é o resultado de processos
espontâneos. Ela não é, tampouco, o efeito de uma espécie de 'canibalização' inerente à dinâmica do
capitalismo. Ela resulta de uma construção política" (idem, p. 6).
Idem, p.14.
Balibar, E. "Foucault et Marx : l´enjeu du nominalisme", in: vários autores, Michel Foucault philosophe, p. 69,
grifos meus.
A análise da produção em Marx não teria a "consistência de uma prática"? Já há aqui toda uma interpretação
de Marx que, não por acaso, irá reaparecer no último livro de Dardot e Laval, como veremos.
Dardot, P. e Laval, C. Marx, prénom: Karl, Paris, Gallimard, 2012.
"Em suas maiores análises históricas [Marx] elabora uma concepção 'estratégica' da luta de classes, para a qual
o essencial não é a sociologia das classes, mas a natureza do conflito como relação entre elas. Aparece então
que as classes se constituem elas mesmas no enfrentamento que as opõe, longe de preexistirem a este como
posições dadas de antemão nas relações de produção. Deve-se sempre partir das relações de força, isto é,
considerar os atores como sempre já tomados em relações e renunciar a conferir a uma classe um privilégio
ontológico que a situaria num 'fora' radical." (p. 14). Note-se desde já a presença de Foucault, tanto na idéia de
uma relação "anterior" ao relacionado (antes da qual sequer há identidade), quanto na noção de estratégia. No
fundo, é essa a fonte da interpretação da "lógica estratégica", segundo a qual as classes se constituem apenas
no
conflito.
Voltaremos
a
isso
à
frente.
Note-se, além disso, que, se a bifurcação de lógicas se exprime em duas séries de textos aparentemente
incompatíveis (por um lado, os textos lógico-econômicos como o Capital, por outro, os textos histórico-políticos,
sobretudo a tríade de 18 Brumário, Luta de classes na França e Guerra civil na França), os autores advertem que
essas duas lógicas estariam presentes em todos os textos, ora uma ora outra sendo a dominante.
Para os autores, interessa voltar não à solução comunista, mas precisamente à tensão problemática entre as
duas lógicas. Fique claro que não estamos diante, apenas por isso, de autores conservadores. Muito pelo
contrário, para eles a liberação, por assim dizer, desse "horizonte ideal" e de sua condição de possibilidade - a
idéia de que a luta de classes tem um papel determinado, circunscrito pela crítica da economia política, a cumprir
-, permitiria, hoje, uma multiplicação das lutas, a se darem em diversas frentes e não privilegiadamente numa
ou noutra. Daí o interesse em reavivar a suposta "atualidade" de Marx, a saber, a irredutibilidade das duas
lógicas.
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Dardot e Laval entendem as "pressuposições efetivas", pertencentes ao universo da "atividade prática dos
homens", como, à diferença das pressuposições reflexivas, não sendo interiorizadas e repostas pela atividade seja a prática, seja a do pensamento.
É preciso notar que a explicação dada pelos autores acerca da aclimatação "materialista" da lógica dialética, no
geral, é de cunho histórico e genético (o que tem, evidentemente, seus limites). Isto é, apresentam
historicamente - por cartas, textos, argumentos filológicos - como e quando Marx foi levado à leitura da Lógica
da Essência, como ele reaclimatou os operadores da posição e da pressuposição de modo a liberá-los do berço
idealista. Contudo, quase não chegam a examinar a validade de direito dessa nova dialética marxista. Penso que,
por um lado, esse é o propósito mesmo do livro: de caso pensado, os autores se propõem desmitificar Marx
voltando às suas fontes, confessadas ou não, de modo a desfazer a lenda do "gênio que teria tudo inventado". A
título de mais exemplos, encontrarão a origem do conceito de mais-valia no ricardiano de esquerda William
Thompson (não apenas o nome, mas também o conceito), a origem da luta de classes como "lei" da história nos
historiadores liberais franceses (sobretudo Guizot e Augustin Thierry), e o conteúdo do comunismo nos
socialistas utópicos. Por outro lado, o comentário genético parece não dar, em alguns casos, relevo suficiente ao
exame de direito das soluções propostas por Marx. É o que acontece, aparentemente, com a idéia de
pressuposição e posição. Por rigoroso e informado que seja o comentário, os autores não parecem interessados
em levar às últimas consequências a lógica da reflexão (não dão maior relevo, diga-se de passagem, à negação
dialética). De certo modo, eles compreendem seu alcance e mostram como ela funciona no objeto, isto é, como
o argumento marxista opera com ela; mas parecem circunscrever essa lógica apenas aos textos, sem examinar
sua validade enquanto lógica. Creio que está aí uma diferença em relação à bibliografia brasileira (penso em Ruy
Fausto e J.-A. Giannotti), das primeiras a retomar a centralidade da Lógica para a leitura de Marx, aliás em parte
com a intenção de desautorizar a leitura epistemologizante de Althusser. No todo do livro de Dardot e Laval,
ocorre uma espécie de sub-aproveitamento dessa lógica dialética, que está como que no objeto do livro, mas não
no livro. Confessemos que a tese das "duas lógicas" é bem pouco dialética, e mesmo a idéia de uma "alternativa"
entre elas (os autores falam também em "dilaceramento") pode soar como recaída no entendimento. Ora, é
claro que tudo isso não é uma "falha de leitura" dos autores, mas se deve, penso eu, ao ponto de vista
foucauldiano que assumem: como comentadores de texto, elucidam competentemente o funcionamento da
dialética em Marx, como intérpretes, interessa-lhes a genealogia dos conceitos e enfatizar o divórcio entre lógica
do capital e lógica da luta.
Marx, K. Grundrisse, São Paulo, Boitempo, 2011, p. 55. Cf. tb. Dardot e Laval, op. cit., pp. 330-1.
Pelo menos, é o que alguns textos sugerem: "essa análise [a da luta de classes em termos de estratégia] apóiase ela mesma em uma lógica da atividade humana como atividade prática condicionada" (Dardot e Laval, op. cit.,
p. 671). Essa fundação deve ser entendida em sentido bastante lato. Por um lado, trata-se de dizer que essa
atividade, por ser também uma auto-constituição dos homens que produzem o mundo, abre espaço para uma
dinâmica irredutível ao mero avanço das forças produtivas, que contempla a história, a tradição, a cultura das
classes e das lutas, fatores não-econômicos que entram na lógica da ação. Por outro, vê-se nessa lógica da ação
as mesmas características encontradas na atividade prática: "[Marx] não esquece jamais que a luta põe, por sua
vez, 'pressuposições' que são seus próprios resultados, dando assim à luta de classes sua dinâmica própria"
(idem, p. 249).
A atividade prática será assim uma "pressuposição efetiva" do pensar. As pressuposições efetivas se impõem ao
pensamento do exterior, ainda que este não as reconheça. Está nisso, segundo os autores, o fundo positivo da
crítica da ideologia em 1845, que consiste em desarmar querelas filosóficas reconduzindo-as a relações efetivas.
Vale a pena citar uma longa passagem dos autores. Isso, eles dizem, "só é possível ao preço de uma
desarticulação do processo de conjunto da reflexão: implica, com efeito, cortar o ser-pressuposto do 'ato de por
anterior a si mesmo' da imediatidade primeira, para ligá-lo à atividade das gerações anteriores(...). Não se trata
mais, como na 'reflexão exterior' hegeliana, do 'esquecimento de si' do ato de pressupor, mas do modo pelo qual
aquilo que é um resultado da atividade prática de indivíduos de uma geração aparece aos indivíduos da geração
seguinte como um dado imediato, na medida em que eles têm de partir dele em sua própria atividade. (?). À
diferença da reflexão especulativa, a atividade prática dos indivíduos não é ponente e pressuponente ao mesmo
tempo, ela é antes condicionada e condicionante ao mesmo tempo, o que não dá no mesmo. Pois 'ser
pressuponente' significa propriamente, em regime especulativo, fazer-se condicionar por um outro que si que
ele mesmo pôs. O que não tem nenhum sentido aqui: a atividade prática não põe anterior a si mesma condições
para melhor retornar em si mesma e produzir-se assim como sujeito da história, ela é de partida condicionada
por resultados que ela mesma não 'pôs', pela simples razão de que foram 'postos' independentemente dela e
anteriormente a ela pela atividade de gerações antigas" (idem, p.191).
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Esse passo - o de descobrir na atividade objetiva dos homens esse duplo lado condicionado-condicionante, isto
é, o fato de que ela parte de circunstâncias encontradas já-aí (resultados de atividade de gerações anteriores), e
que ela simultaneamente transforma ao retomá-las - teria permitido, de quebra, à crítica da ideologia alemã
encontrar nesse duplo lado da atividade prática o "fato empírico" do qual o jovem hegelianismo tiraria,
abstraindo a cada vez um de seus lados, sua oposição central, a saber, a substância dos "espinosistas" versus a
consciência de si dos "fichteanos". Por esquemático que seja, não deixa de seguir o programa anunciado por
Marx de resolver os impasses filosóficos dissolvendo-os nas relações reais, nas quais se encontra pois uma
espécie de reflexão prática, cortada da autopressuposição.
Para as duas lógicas, cf. especialmente idem, pp. 11, 218, 219. Essa lógica,continuam os autores, "interpreta os
fenômenos e os momentos históricos em função de uma necessidade que lhes preexiste, e na qual eles vêm se
acomodar mais ou menos harmoniosamente. O lugar, o papel, as formas, os atores da luta de classes são
reportados à sucessão dos modos de produção, à análise do desenvolvimento capitalista" (idem, p. 219).
Algumas formulações dos autores são complicadas: a necessidade "preexiste" aos fenômenos? Pode-se então
falar de finalidade interna? E se se trata de finalidade externa, não se está reeditando os lugares comuns sobre
a teleologia histórica como a perseguição de uma meta exógena?
"Como, com efeito, se poderia enunciar proposições científicas sobre o vir-a-ser inelutável do sistema de
produção se se deixasse algum lugar à possibilidade de uma mudança, pela ação humana, dessa mesma 'lei de
desenvolvimento', a menos que se considere que essa ação seja apenas um elemento previsível do movimento
geral, e portanto submetida ela também à 'lei de desenvolvimento', o que significa precisamente negar a
alteração imprevisível do curso das coisas pela atividade histórica dos homens?" (p. 558).
As formulações de Dardot e Laval são fortes: haveria em Marx uma "hipótese forte segundo a qual as leis do
capitalismo podem dar conta do processo que conduz ao comunismo à maneira de um 'processo natural'. O que
leva, em suma, a fazer como se esse desenvolvimento do capitalismo não estivesse ele mesmo suspenso ao
antagonismo de classe, como se esse antagonismo não pudesse conduzi-lo a direções imprevistas e modificar as
regularidades observadas no curso de seu desenrolar, em função das relações de força e das 'colisões' entre
classes". (Dardot e Laval, idem, p. 563, cf. tb., pp. 558-9). Os autores aproximam, assim, lógica do capital a uma
lei natural (o que está no texto de Marx, mas seria preciso ver a cada caso em que contexto), enfatizam a
determinação necessária da luta pela economia, tendem a neutralizar os momentos de contingência. Sem
considerar a dialética de contingência e necessidade que há no próprio movimento do capital, e que abre espaço
(circunscrito, é verdade) para a contingência da luta, os autores parecem unilateralizar um aspecto da relação
entre capital e luta, para poderem repartir melhor o que cabe a cada uma das suas "duas lógicas".
Aparentemente, a tese das duas lógicas irredutíveis depende também de uma certa estereotipia da lógica do
capital.
Os próprios autores notam alguma semelhança de diagnóstico, no que toca o divórcio dos textos econômicos e
dos textos políticos, com a posição de Castoriadis, segundo o qual, dizem os autores, a obra econômica perderia
a "historicidade das lutas entre as classes, isto é, sua capacidade de engendrar por si mesmas efeitos realmente
novos e imprevistos" (Dardot e Laval, 558). Isso derivaria, diz agora o próprio Castoriadis, "da premissa
fundamental: que, na economia o capitalista, os homens, proletários e capitalistas, (...) são submetidos à ação
de leis econômicas que não diferem em nada das leis naturais" (Castoriadis, L´institution imaginaire de la société,
apud Dardot e Laval, 559). Daí a pergunta feita por Dardot e Laval, aparentemente na mesma linha de Castoriadis
(e os autores também poderiam ter lembrado do Lefort das "duas visões marxistas da história"): "o projeto
mesmo de apreender uma 'lei do desenvolvimento do capitalismo', independentemente da história das lutas
políticas e sociais não é eminentemente problemática, a menos que essa história da guerra social esteja escrita
de antemão porque ela também submetida a uma lei?" (Dardot e Laval, 558). É preciso reconhecer, contudo,
que semelhança entre os autores pára por aí. Basta, com efeito, ver em que sentido Dardot e Laval concebem
essa "história da luta", cuja referência é sobretudo Foucault, para ver se afastarem do problema e da saída dados
por Castoriadis ou Lefort.
O texto segue: "Para ultrapassar esse limite imposto pela organização e pela luta dos trabalhadores, o capital
tenderá a aumentar a produtividade submetendo o trabalho ao sistema das máquinas e reorganizando o
processo de trabalho" (565).
Como sugere, por exemplo, Ruy Fausto, em Marx, lógica e política, I e II.
Os autores não deixam de flertar com esse lugar comum a respeito da dialética: "Lendo Marx, adquirimos antes
a impressão de que a derrota do operário é consumida pelo fato mesmo de sua condição de material. Mas isso,
com o adendo que a dialética irá transformar a uma derrota sempre renovada em vitória assegurada" (p.587).
De passagem, observe-se que esse suposto necessitarismo não é tão evidente nem mesmo em Hegel.
Cf. ainda pp. 11, 14, 226, 262.
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Para um bom comentário desse texto, cf. Béatrice Han, L´ontologie manquée de Michel Foucault, Paris, Millon,
1998, pp. 264-6.
Ver também Béatrice Han, op. cit., pp. 291-296.
Aliás, dirão: "a reflexão conduzida por Michel Foucault sobre a estratégia e o poder está o mais próxima possível
daquilo que faz a originalidade de Marx" (225).
Balibar, E., op. cit., p. 70. Evidentemente, tal concepção de relação traz consequências para a idéia de
subjetivação como "constituição de si". Vimos que em Foucault e em Hegel não há uma essência
dada anteriormente ao processo ou às práticas. Mas essa semelhança epidérmica esconde diferenças de base:
em Hegel, deve-se dizer que ela está pressuposta, e não ausente, e por isso o processo é uma constituição de
essência. Isso muda tudo. Em seu belo livro sobre Foucault, Béatrice Han notou essas diferentes concepções de
"constituição de si" operando em Hegel e Foucault, mesmo que tenha deixado na sombra o núcleo conceitual
que afasta as duas soluções. "A constituição de si", ela diz, "precisamente não é pensada por Foucault na
perspectiva dialética de uma teleologia que permitiria ordenar essas 'formas de subjetividade' [ie, suas
formações históricas] segundo uma perspectiva de conjunto que culminaria em sua totalização, ou ver aí a
antecipação da realização progressiva de uma essência qualquer do homem". De uma forma a outra da
subjetividade, haveria a criação de um algo inteiramente outro: "essa insistência sobre uma alteridade que se
recusa a toda mediação ('totalmente outro'), e uma novidade ('uma total inovação') que figura como começo
radical, basta para contradizer a perspectiva de uma Aufhebung em virtude da qual... nada seria jamais
verdadeiramente 'novo sob o sol'" (Han, Béatrice. L´ontologie manquée de Michel Foucault, Paris, Millon, 1998,
p. 267). Descontado, é claro, o lugar comum sobre a dialética erigido como inimigo, tem-se aí a caracterização
de uma 'constituição de si' que não procede por mediações - mas precisamente porque não interioriza a relação,
conserva-a no exterior.
Ou melhor, até é. Mas esse seria o lado inatual do Marx da "lógica do capital". Sobre isso, ver abaixo.
Idem, p. 681.
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Luiz Damon Santos MOUTINHO

o sujeito da democracia1
(Colliot-Thélène, Catherine. La démocratie sans "demos". Coll. Pratiques
théoriques. Paris: PUF, 2011, 213p.)
Se é verdade, como quer Foucault, que depois de Kant um dos dois caminhos da
filosofia é a interrogação sobre a "atualidade" (o outro caminho é o das condições de
possibilidade da verdade, ou "analítica da verdade"), procura-se saber o que em nosso
tempo teria envergadura e conformaria nossa "atualidade". Trata-se de encontrar o
signo privilegiado do nosso tempo, aquilo que possui espessura e o grava como
irredutivelmente singular. Alguns anos atrás, a filosofia política viu no "totalitarismo" um
tal signo, nele encontrando muito mais do que simples usurpação do poder por uma
burocracia sem pejo. Catherine Colliot-Thélène renova a questão e propõe agora outro
signo de nossa "atualidade": a globalização, ou, como preferem os franceses, a
"mondialisation".
De onde vem esse prestígio da globalização? O que ela põe em jogo não é pouca coisa:
com ela, a própria ideia de democracia arrisca perder sentido. Os queixumes encontramse em toda parte: o que pode haver de democrático em decisões tomadas por instâncias
tão distantes do controle popular - pensando-se no FMI, no Banco Mundial -, tão pouco
visíveis? As razões e deliberações de uma equipe de experts, geralmente ocupando
cargo por nomeação, escapam completamente ao conhecimento e juízo do público, e
cujos teores não raro vitimizam nações inteiras. Se quisermos avaliar a globalização,
devemos ter em mente certa equação: quanto menos visível é a instância de decisão,
mais o poder é manifesto (11) - e, com ele, a dominação. Assim, a proliferação de
instâncias supranacionais de poder tende a uma dominação cada vez mais inexorável.
E, inversamente, a maior visibilidade da instância de poder oferece pelo menos uma
maior probabilidade de controle. O limite do ideal democrático, ao que parece, iria
realizar-se apenas nas pequenas comunidades, pois ali o povo reunido pode manifestar
sua adesão às leis (64), à maneira rousseauísta: só ali a democracia, como se costuma
dizer, é "direta". Se o dominado legisla, ele passa também à condição de dominante, e
já não há mais dominação: a "autolegislação" é a fórmula perfeita da verdadeira
democracia. A mundialização vai na contramão desse ideal. E, convenhamos: à parte
as pequenas comunidades - modo talvez arcaico de sociabilidade -, pelo menos os
Estados nacionais arremedam a fórmula da "autolegislação", que é o que realmente
importa. Afinal, não é você mesmo quem elege seus governantes? O Estado é a figura
central da democracia moderna, pois ele concentra poder de decisão e seus
mandatários são escolhidos por eleição direta. Ninguém ignora, evidentemente, os
problemas da democracia representativa, mas são problemas funcionais e eles não
escapam, por isso mesmo, a mecanismos de aperfeiçoamento. Sem o Estado, como
pensar a ampliação dos direitos sociais nas últimas décadas? As "comunidades
nacionais" são e continuam sendo a melhor alternativa dos últimos séculos para a
democratização das relações de poder. Daí porque a erosão do poder estatal, tornada
corrente pela globalização, ameaça fortemente a democracia moderna.
Claro que falamos aqui dos apocalípticos. Faltam os integrados. A globalização será
vista por esses não como ameaça à democracia, mas como possibilidade de estendêla a níveis mundiais, em uma espécie de "comunidade supranacional". O elo entre
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democracia e Estado nacional seria apenas contingente; o essencial está noutra parte:
novamente, na autolegislação. É ela que põe fim à dominação e, portanto, é ela que
garante a democracia. Como se vê, a chave - autolegislação, "comunidade" - é a
mesma, ela apenas gira em sentido contrário. A questão para os integrados passa a ser
a de pensar o que pode ser essa grande "comunidade", não de negar sua possibilidade.
Eis aqui, em poucas linhas, um conjunto de ilusões que Colliot-Thélène se empenha
minuciosamente em desfazer.
E, para isso, ela convoca um vasto arsenal: a filosofia política, a sociologia, o direito e,
sobretudo, a história. É a história, mais do que as teorias políticas, que nos ensina sobre
nossa atualidade. Uma teoria da democracia que não leve em conta a história, diz
Colliot-Thélène, é dogmática (24). E é ainda na história que ela vai encontrar a chave
mais ousada da sua interpretação da democracia: "a democracia liberada da utopia de
um demos unitário" (196) - veremos isso adiante. E se, por outro lado, é em Kant - mais
que em Weber - que ela encontra outro elemento fundamental de sua teoria, o "direito
subjetivo", não é tanto porque ela é kantiana, mas porque a história recente, pelo menos
nesse ponto, vem dando razão a Kant. Tudo se passa como se a mundialização
impusesse uma releitura da história que, a um só tempo, vai nos libertar das ilusões
sobre a democracia - ousadamente, Colliot-Thélène enumera a "autolegislação" como
uma dessas ilusões - e redescobrir um frescor nos clássicos (sobretudo em Kant) e no
período revolucionário do século XVIII (aí incluída a Declaração de 1793 com sua
"dinâmica emancipadora", ao contrário do que ocorre com a Declaração de 1948) (103).
Dissemos que a mundialização impõe uma releitura da história. Quais são os signos
dessa exigência? Sobretudo, a proliferação de poderes, a "multiplicação [dos] lugares e
formas de poder". Essa multiplicação põe em xeque a independência do Estado para
organizar e administrar o "corpo social" (17). A alternativa mais óbvia seria, a partir daí,
apontar os riscos para a democracia, vinculando sua existência ao "quadro nacional"
(11). Mas não é esse o caminho tomado por Colliot-Thélène: ela vai antes se colocar
uma questão que é o verdadeiro pulo do gato de sua teoria: "a questão central desse
livro é a identificação da figura do sujeito político que corresponde à democracia,
entendida em seu sentido moderno" (3). A resposta é contundente: "o sujeito político
moderno escapa a toda determinação comunitária" (3). Classe, nação... A "verdadeira
inovação da modernidade" reside nisso: o sujeito político é o "sujeito de direito" não
relacionado a qualquer coletivo, mas vinculado "ao indivíduo independentemente de
qualquer pertencimento" (6). O Estado, por exemplo: não seria ele o "coletivo superior",
como quer Hegel? Se não, como desconhecer que a centralização do poder no Estado
vai de par com o fim dos "direitos particulares", vinculados a certas ordens, e que é
assim que nasce o "indivíduo"? Colliot-Thélène não desconhece essa história, e aqui
Weber aparece com força. Para Weber, "o Estado soberano moderno aparece como o
produto final de um processo que viu um certo tipo de comunidade política (...)
monopolizar o exercício da força legítima em detrimento das ?comunidades de direito?
(Rechtsgemeinschaften) diversas, potências feudais, ordens, Igrejas, cidades etc, que
asseguravam outrora a seus membros a garantia de direitos particulares" (42). O Estado
moderno, se impondo como única fonte legítima da lei, pôs fim à heterogeneidade dos
"direitos particulares" (43), e é da erradicação dessas "diferenças estatutárias" que
nasce a "individualização do sujeito de direito" (44). Não seria, portanto, o "sujeito de
direito" estreitamente dependente do Estado? A bem da verdade, não é outra a tese
central das teorias políticas clássicas desde Hobbes. A resposta de Colliot-Thélène a
essa questão é negativa - o que certamente incomoda o leitor habituado às teorias
clássicas da soberania. Colliot-Thélène propõe uma mudança de foco, e é nisso que
reside a força de sua tese. Não, o foco não é a teoria da soberania - logo, o foco não é
mais o demos soberano... Não é mais o Estado, portanto, em qualquer forma que seja
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(absolutista, liberal, "de direito"), seu poder, sua legitimidade. Não, a legitimidade não é
o foco da análise, não é ela que nos ensina sobre a verdadeira democracia...
Antes, porém, de mudar o foco, é preciso se desvencilhar de alguns prejuízos que dizem
respeito à democracia. Em primeiríssimo lugar, o prejuízo que vale como "axioma
fundamental" para as teorias democráticas. São essas teorias o alvo direto de ColliotThélène, não as teorias clássicas. Afinal, o interesse dela está voltado sobretudo para
a história da democracia moderna, portanto, para os séculos XIX, XX e XXI. O "axioma",
enunciado por Rousseau, reza que "o povo submetido às leis deve ser o autor delas"
(8). Ora, isso será entendido muito simplesmente como o fim da dominação e do
assujeitamento, sentido que o "axioma" não tinha nem mesmo em Rousseau... ColliotThélène se vale de Weber e enuncia de maneira tão "brutal" quanto ele: não há poder
sem dominação. A "estrutura dissimétrica" - dominantes e dominados - é "constitutiva"
da política (10 e 12). Dominação, autolegislação: por que aquele princípio valeria mais
do que esse? Não seria ele um outro "axioma", simplesmente oposto ao da teoria
democrática? Ao leitor, tratar-se-ia apenas de escolher... Ora, não se trata disso. ColliotThélène propõe uma fina análise de Rousseau para mostrar que nem mesmo nele a
autolegislação põe termo à dominação. A diferença entre "povo como corpo político" e
"povo real" é uma dificuldade que atravessa todo o Contrato social. Daí porque o
enunciado é equívoco desde o início: o "povo". Ora, o povo - esse que comparece às
urnas a cada quatro anos - é o "povo real", esse a quem, segundo Rousseau, "faltam
as luzes", que é "cego", que "raramente sabe o que é bom pra ele", é a "multidão" que
não conhece "unidade", cujas vontades só podem ser "particulares", e que, por isso
mesmo, jamais coincidirão com a "vontade geral" (65-66). Ora, a lei, pela sua
"universalidade", só pode ter a "vontade geral" como origem. Aqui, sim, valeria o
princípio da autolegislação. No entanto, que pode significar esse princípio se o povo real
"não deve", "não pode" legislar? Significa, sim, que o "povo soberano" é o "poder
constituinte", mas não porque ele faça a lei, e sim porque ele dispõe do "direito
legislativo", que não é o poder de legislar, "mas a autoridade que confere às
leis, elaboradas por uma instância sempre distinta do povo, seu caráter obrigatório" (68;
grifos meus): o "direito legislativo", por seu "consentimento", confere "autoridade à lei"
(75). Autolegislação traduz apenas a exigência de que a lei, universal na origem, deva
ser igual para todos. Nesse caso, a "obediência" não será "servidão", já que ela não se
funda em desigualdades estatutárias perenes, mas na "lei geral" (77), que tem por
origem a "vontade geral". Isso, evidentemente, não implica negar "diferenças" de
posição, de fortuna, ou mesmo "privilégios". Nega "apenas" que esses sejam
concedidos "nomeadamente" a alguém, que sejam "vinculados aos indivíduos": a
dominação não deve ser "reservada em estatuto" (73-74). A autolegislação assim
entendida não exige - ao contrário, rejeita - a coincidência entre o súdito e o cidadão.
Portanto, ela não realiza a identidade entre dominantes e dominados. O "fascínio" que
exerce sobre Rousseau a ideia do "povo em pessoa", do povo reunido em assembleias
- portanto, o "fascínio" por pequenas cidades - não se traduz em deliberação efetiva
desse mesmo povo, cujos "interesses e opiniões divergentes" não conseguem formular
"aquilo que todos, omnes et singulatim, querem necessariamente na medida em que
querem constituir conjuntamente um corpo político" (69-70). Daí porque o voto,
pronunciado por "pessoas singulares", não será jamais "expressão do ?direito
legislativo? do soberano" (76) - ou seja, não é pelo voto que se exerce a soberania
popular. Já para os "teóricos das democracias representativas contemporâneas", ao
contrário, a eleição, sobretudo a dos legislativos, é o "ato essencial pelo que se exerce
a soberania do povo" (76). Por essa via - "obedecer à lei na elaboração da qual se
participou, ainda que de maneira indireta" - anular-se-ia a sujeição, segundo esses
mesmos teóricos: o cidadão, ao que parece, aniquilaria o súdito que há nele, e o poder
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já não seria dominação (77). O passo aqui é diferente do de Rousseau, para quem, se
é verdade que a obediência não é servidão, resta, contudo, que ela é sempre
obediência, o que significa dizer que a universalização da lei não retira dela o caráter de
"comando". Daí porque a "autodeterminação do soberano", o "povo soberano", é
"compatível" com "todas as formas de governo", mesmo uma "monarquia
hereditária"2 (77). A soberania rousseauísta é essencialmente uma "dominação sobre
súditos" (76).
Lida dessa maneira, a "soberania popular" não é outra coisa que "uma certa forma de
racionalização do exercício do poder" (82), isto é, das "relações entre dominados e
dominantes" (12). O poder se exerce pela "lei igual", o que não significa abolir a distinção
entre os que comandam e os que obedecem. Essa chave permite retificar certa leitura
que se fez de Kant, segundo a qual sua justificação dos direitos subjetivos individuais
implicariam um limite à soberania popular rousseauísta. Kant enunciaria "os
fundamentos do Estado de direito", na medida em que os direitos subjetivos limitariam
a "ilimitação do poder do povo" (78). O direito seria uma instância heterogênea ao poder,
concebido, por sua vez, como ilimitado. A partir daqui, não será difícil construir, como o
faz Carl Schmitt, a ficção de um Rousseau totalitário. Construção que, a bem da
verdade, apenas reproduz, segundo Colliot-Thélène, "certo liberalismo que considera
que o Estado de direito, isto é, o reino da lei, e a democracia são no fundo inconciliáveis"
(63). Pois não foi Rousseau que condenou o regime representativo, já que a vontade
geral não se deixa representar? Não foi ele que deixou aberta a possibilidade de forçar
os súditos a serem livres, já que suas vontades particulares não coincidem com a
vontade geral? (61) Carl Schmitt vai radicalizar esse "dossiê contra Rousseau"
acentuando a recusa da representação da vontade geral. Haveria em Rousseau uma
"concepção identitária da democracia", não representativa, avessa portanto a toda
mediação na medida em que "a identidade pressupõe a coincidência imediata do povo
político com a realidade física deste" (62). Para Colliot-Thélène, o importante não é tanto
mostrar que o Contrato social não pressupõe uma tal homogeneidade do povo real, que
o problema é antes o da ausência dessa homogeneidade. O que realmente interessa a
ela é rejeitar, nessa leitura liberal e schmittiana, a suposta tentativa rousseauísta de
anular a dominação, pois a identidade, tal como lida por Schmitt, "implica a ausência
total de diferença entre dominantes e dominados (...) o exercício direto do poder de
decisão pela totalidade dos cidadãos" (62). Daí por que destacar a ideia de que o Estado
"bem constituído" de Rousseau não abole a dominação3. Vale a mesma observação
para o partido oposto, habermasiano, que tem uma concepção jurídica da democracia:
se se identifica, como faz Habermas, democracia e Estado de direito (o "reino da lei"),
então, frisa Colliot-Thélène, o Estado "bem constituído" de Rousseau é já um Estado de
direito (74). Mas daí a concluir que o Estado de direito é um Estado sem dominação é
cometer um "paralogismo" (74). Quem bem entendeu Rousseau foi Kant: ColliotThélène aproxima os dois filósofos e mostra a república kantiana como "a verdade da
democracia de Rousseau" (82). É preciso retificar aquela leitura que se fez de Kant, a
leitura que vê os direitos subjetivos como uma limitação do poder ilimitado do povo. O
passo decisivo de Kant é bem conhecido: ele transforma o contrato originário em "Ideia
da razão". Isso não para afastar uma eventual realidade histórica do pacto - no final das
contas, desimportante para os contratualistas -, mas para afastar do conceito de pacto
qualquer referência ao "povo em pessoa" (78). Esse é o ponto decisivo, fonte de todas
as dificuldades do Contrato. Kant afasta, num só golpe, a necessidade de que o povo
real dê assentimento à lei, de que participe da sua elaboração - exceto sob a forma do
"como se". Por outro lado, transformado em Ideia da razão, o pacto originário não seria
outra coisa que "a ideia da igual liberdade dos homens", o único dos direitos inatos e
critério de legitimidade das leis públicas (78-79). Ora, esses dois momentos resumem a
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leitura que Colliot-Thélène faz de Rousseau, tendo em vista que a "igual liberdade"
kantiana não afasta, como não afastava em Rousseau, a hierarquia dos superiores que
comandam e dos inferiores que obedecem, obrigados a obediência - esse é o ponto
importante - "unicamente pela lei pública" (81-82). Ora, a passagem por Kant tem a
enorme vantagem, para a démarche de Colliot-Thélène, de suprimir as ambiguidades
da teoria de Rousseau, sem traí-lo - e a passagem por Rousseau, "o nome mais
esperado quando a questão é democracia", de antecipar "as dificuldades do
pensamento democrático moderno" (22). Essas dificuldades giram em torno da ideia de
autolegislação, limitada por um e outro autor. Daí a ênfase de Colliot-Thélène na
interpretação da soberania popular como forma de racionalização do poder sem a
exclusão da dominação. Colliot-Thélène quer se libertar da ideia de autolegislação tal
como as teorias democráticas sustentam e cujo eixo é precisamente o fim da
dominação. É nesse quadro que se pode duvidar do futuro da democracia, e,
inversamente, "perspectivas muito diferentes se abrem se aceitarmos reconhecer que a
estrutura dissimétrica do poder é constitutiva do que chamamos a política" (11-12).
Ressaltado que a soberania popular não representa o fim da dominação, que ela não
significa a autolegislação, pode-se perguntar que pode haver de democrático nos
Estados modernos. É isso que Colliot-Thélène vai destacar: aquilo que há de
democrático, ou melhor, de democratizante, aquilo que ela vai chamar o "vetor de
democratização" - e esse vetor, na hora atual, não é mais a soberania popular. Daí por
que não se trate mais, para ela, de elaborar uma teoria da soberania, do poder e sua
legitimidade. É certo que a soberania popular pôs fim aos privilégios, aos direitos
particulares. Mas, na hora atual, no contexto da mundialização, há algo
de regressivo nela - e isso será posto em relevo justamente por aquele "vetor". É ele,
não a autolegislação, que permite ter esperanças com o futuro da democracia. Antes,
contudo, de destacarmos esse vetor, passemos ao segundo prejuízo a respeito da
democracia.
Houve, sim, uma "democratização das democracias" entre os séculos XVIII e XX.
Segundo uma interpretação que se tornou canônica, a de Thomas H. Marshall, houve
uma expansão dos direitos ao longo desse período, com forte predomínio dos direitos
civis no início (direito à liberdade - liberdade da pessoa, de expressão, de pensamento
e crença etc - e direito à propriedade), direitos políticos depois (direito de eleger e ser
eleito) e direitos sociais por último (sobretudo educação, saúde e bem- estar). Essa
democratização implicou, de início, um processo de "politização da cidadania": houve
"um deslocamento do centro de gravidade da cidadania em direção aos direitos
políticos" (100), a ponto de os direitos políticos aparecerem, hoje, como "a própria
substância da cidadania" (99), a ponto de "cidadão" identificar-se a "eleitor" (100). Ora,
acontece que os "direitos políticos" foram essencialmente vinculados à nacionalidade.
Daí a diferença radical com as declarações do período revolucionário: na Declaração de
1789, por exemplo, o "cidadão" não conhece nacionalidade, não deriva de nenhum
"pertencimento", não é o cidadão de tal cidade, tal comunidade, mas "cidadão tomado
absolutamente" (97). Inversamente, na medida em que a cidadania se confunde com
direitos políticos e esses dependem da nacionalidade, "cidadão" e "nacional" tornam-se
"categorias intercambiáveis" (101). É essa, segundo Colliot-Thélène, a primeira etapa
da "estaturização dos direitos subjetivos". A emergência dos direitos sociais será a
segunda (104). São "sociais", na interpretação de Marshall, porque manifestam o
"pertencimento" do indivíduo à sociedade. Ou, no caso do "direito ao bem-estar", porque
manifestam os "deveres da coletividade" a qual os indivíduos concernidos "pertencem"
(106). Marshall interpreta o longo caminho dos direitos civis aos sociais, ou o processo
de estaturização dos direitos subjetivos, como "diferentes declinações da cidadania".
Colliot-Thélène, como Luhmann, verá nesse processo outra coisa: a "positivação do
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direito", de que os direitos sociais são um "sintoma" (113). O sujeito torna-se "objeto"
visado por programas sociais, ele é menos o sujeito livre do que aquele que faz valer
seus direitos sociais e permite assim o trabalho da burocracia administrativa. O direito
é aqui "puramente instrumental" (109). Portanto, menos que alargamento da liberdade,
Colliot-Thélène, verá na "proliferação dos direitos sociais" uma "ameaça à liberdade da
pessoa" - pelo menos, acrescenta ela, se entendermos liberdade no sentido de Kant...
(110). Enquanto Kant preserva a antecedência do direito privado sobre o público e
recusa que o poder discrimine o conteúdo dos direitos subjetivos, a positivação do direito
subjetivo, por outro lado, só pode conceber esse último como "produto de uma outorga"
(114). O direito subjetivo perde assim seu "fundamento normativo na autonomia do
sujeito" (114) - o que será fatal para Colliot-Thélène. O direito "outorgado" (octroyé)
"exprime a lógica de uma gestão administrativa das populações. (...) É a política vista
do ponto de vista dos governantes" (114). Ora, que não se veja aqui um liberalismo
fazendo a condenação dos direitos sociais. O que importa a Colliot-Thélène é apontar
outra consequência, aquele segundo prejuízo a respeito da democracia.
O que implica a estaturização dos direitos? A "comunitarização" da cidadania, sua
"nacionalização" - da qual o "estrangeiro" aparece como o "excluído", pois "a lógica de
toda comunidade real" é incluir excluindo (178). O "estrangeiro" só terá os direitos que
o Estado lhe conceder - e isso por uma razão profunda e perigosa: porque mesmo os
direitos do cidadão tornaram-se "direitos outorgados". É o saldo final da lógica
comunitária: "o caráter emancipador da noção de sujeito de direito se perdeu em
proveito do imperativo de pertencimento" (117). Assim, ao "estrangeiro" serão
concedidos "direitos mínimos, os Direitos do homem", já devidamente distinguidos dos
"direitos do cidadão". O problema mostra as dificuldades de uma democracia fechada
pelo imperativo do pertencimento. A fórmula aporética de Hannah Arendt "direito de ter
direitos", "tão magnífica quanto enigmática" (122-123), vai ser o mote para a solução de
Colliot-Thélène: escapar à estaturização do direito e, a partir daí, à "comunitarização"
da cidadania. Como escapar à concepção estatutária do direito, de que Kelsen,
replicando a sociologia de Marshall no plano da teoria jurídica, é o melhor exemplo e,
assim, escapar à "comunitarização" da cidadania e ao imperativo do "pertencimento"?
A fórmula arendtiana resumia a dificuldade de pensar os direitos dos apátridas - os
direitos do homem - no período entre-guerras e durante a segunda guerra. Na falta de
um Estado que pudesse garanti-los - ou seja, na falta de um "pertencimento cidadão" tais direitos eram apenas um sopro de voz. A fórmula traz à tona a dificuldade: o direito
de ter direitos se funda no pertencimento a um coletivo não institucionalizado, e que ela
acreditava não institucionalizável: a "humanidade" (23). A aporia está aí: o direito de
pertencer à "humanidade" deveria ser garantido pela própria "humanidade"... A grande
vantagem da posição de Arendt é que ela recusa a facilidade de justificar esse direito
na natureza do homem. Colliot-Thélène também recusa essa facilidade. Mas Arendt vai
adiante: os direitos do homem são para ela mero sopro de voz, já que eles não se
escoram em um "pertencimento cidadão" (122-123). Colliot-Thélène vai em outra
direção, mais radical: ela vai rejeitar, ao mesmo tempo, a naturalização do direito e o
imperativo do "pertencimento" (e, portanto, a "comunitarização" da cidadania). A
"radicalidade" está nisso, e aqui ela se aproxima de Lefort: poder pensar os direitos do
homem sem naturalizá-los. A fórmula "direito de ter direitos" não será mais uma aporia.
Na época revolucionária, a invocação dos direitos não se assentava em nenhum
"pertencimento comunitário". Ao contrário: era o correlato da abolição das "diferenças
estatutárias", requeria o fim da condição de pertencimento e se fazia apenas em nome
da "igual liberdade", único direito inato (129-130). Por aqui se vê o que Colliot-Thélène
pretende retomar. Ora, mas isso não é invocar a "humanidade" para justificar "direitos
iguais"? Não é conceder a ela um significado político? Não é tomá-la como
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"comunidade"? A ênfase de Colliot-Thélène vai no sentido contrário, não na
"humanidade" ou no universalismo, mas no "individualismo". A "humanidade",
definitivamente, não é um "conceito político" (131). Mas trata-se de um "individualismo"
singular. Colliot-Thélène se apressa em distinguir sua posição da do liberalismo. Ou
melhor: ela distingue o "liberalismo econômico" do "político", e esse último em variantes:
aquele que valora a independência do indivíduo diante do Estado ou de qualquer
coletivo (cuja matriz é a filosofia escocesa do século XVIII) e aquele que valora a
autonomia do sujeito, vinculada a sua adesão à lei racional (cuja matriz é Kant) (140). É
esse último que interessa a Colliot-Thélène. Mas, também aqui, com precisões a fazer.
A principal delas reside em um reparo menos a Kant que à leitura liberal de Kant, leitura
que destaca a obediência à lei e a condenação do direito de resistência. O sujeito
racional apenas contestaria, "em jornais e publicações científicas", o modo de exercício
do poder. Que os príncipes esclarecidos prestem atenção às críticas formuladas na
esfera pública! (140). Ora, o grande problema dessa leitura é sua cegueira para a lógica
do poder: ela imputa à imperfeição dos homens, e não à dominação constitutiva da
política, quaisquer defeitos da positividade jurídica frente à norma racional (140). ColliotThélène, por sua vez, verá menos legalismo em Kant - e, como Foucault, verá mesmo
"transgressão"... O sujeito livre kantiano é o sujeito que recusa as tutelas (da natureza,
dos senhores, dos padres, dos dirigentes políticos...), e apenas nessa recusa se faz livre
- recusa que, segundo Colliot-Thélène, só pode se manifestar como ... desobediência.
Essa liberdade é "inata", ela não requer garantia do direito positivo. Se, por um lado, o
conteúdo dos direitos subjetivos é independente de validação pelo direito positivo, por
outro, ele requer essa validação para ser garantido: só um poder estatal pode garantilo. A liberdade é "inata" na exata medida em que ela não apenas não tem necessidade
de ser garantida pelo direito positivo como não pode ser garantida por ele: "o direito do
qual derivam todos os direitos que um Estado bem constituído deve garantir não pode
ser garantido por esse Estado" (144; grifos meus). Não é senão o próprio indivíduo, na
medida em que se emancipa de toda tutela, que garante sua liberdade. Colliot-Thélène
forja aqui a ideia de um "direito" que escapa ao direito positivo, dependente, por sua
vez, do "pertencimento". É esse "direito" que valida, que faz valer o direito positivo como
direito - embora não seja ele que garanta esse último. O poder garante o direito, ele não
o torna direito. Com isso, Colliot-Thélène escapa à estaturização do direito e, na mesma
medida, ao imperativo do "pertencimento", e pode retomar, à maneira dos
revolucionários, a linguagem do "universal". Mas escapa também, tanto quanto ao
"pertencimento", à "naturalização" do direito subjetivo? Que pode ser um direito que
escapa à estaturização senão um direito natural? A "naturalização" implicaria fundar o
direito subjetivo na "natureza do homem" e, por isso mesmo, implicaria a "naturalização"
da "humanidade". Ela recoloca o problema do "pertencimento", dessa vez o
"pertencimento" do indivíduo não a uma "comunidade", mas à "humanidade". Daí por
que será preciso dizer que "a humanidade entendida como coletivo, o conjunto da
espécie humana, não tem outra realidade que suprassensível" (137). O indivíduo livre,
portanto, não "pertence" à humanidade, ela é aquilo que os indivíduos "têm em comum",
aquilo que eles "partilham", mas ele não "pertence" à humanidade como pertence a uma
família, a uma tribo (138). Evidentemente, isso só é possível porque o próprio indivíduo
enquanto indivíduo livre foi desnaturalizado: o sujeito político não pode ser confundido
com o sujeito físico. A elegância da solução de Colliot-Thélène está em que ela passa
ao largo, nessa saída kantiana, de uma concepção estatutária do direito à maneira de
Kelsen, pois reconhece um "direito" anterior ao direito positivo, sem, no entanto,
naturalizar esse direito, pois ele só vale pela luta do sujeito incondicionalmente livre.
O direito de ter direitos não é e não pode ser estatuído, mas ele tampouco é "natural":
ele só vale se o indivíduo livre o fizer valer pela luta.
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O direito escapa à "estaturização", ele é "pré-jurídico" (173) e, na mesma medida, o
sujeito de direito escapa ao "pertencimento". Ele não se confunde com o "cidadão", esse
cuja "cidadania" foi capturada pela "comunidade estatal". É isso que permitirá a ColliotThélène retomar o espírito revolucionário da universalidade, da "igualdade de direitos"
para todos: "só a igualdade de direitos quebra a lógica comunitária" (162). O direito de
ter direitos permite, portanto, retomar a lógica da igualdade e superar aquele segundo
prejuízo sobre a democracia: a "comunitarização", a "nacionalização" da cidadania. É
assim que ela pretende retomar o "caráter emancipador" do sujeito de direito contra o
imperativo do pertencimento. Isso não significa, evidentemente, negar que houve uma
"democratização das democracias" nos séculos XIX e XX - isto é, que houve uma
expansão dos direitos. Dos civis aos sociais, os direitos se expandiram em número e
em alcance (por exemplo, o direito de voto). No entanto, paradoxalmente, essa
democratização tem também caráter regressivo. Pois com ela as novas democracias
perderam o caráter universalista que ainda tinham no período revolucionário: igualdade
para todos, não "pertencimento" (185). Elas se tornaram "nacionais". O "pertencimento"
se sobrepôs ao universalismo. E o "pertencimento" - ou toda lógica comunitária - só
inclui excluindo: o "estrangeiro" (o não nacional) é a figura do excluído. Na lógica
comunitária, o direito - pelo menos do ponto de vista do Estado - será uma "outorga",
não uma conquista. A "outorga" coloca no centro o Estado outorgador. É certo que é
pouco verossímil crer num Estado supranacional e em direitos expandidos a toda a
humanidade. Mas não é tanto esse caráter ingênuo da tese comunitarista que ColliotThélène quer ressaltar. É antes o fato de ainda ser o Estado o ator principal da tese: é
ele que outorga direitos. Ou melhor: mesmo que expandida a níveis mundiais, a lógica
comunitária prevalece, e prevalece porque o sujeito de direito é capturado na forma de
"cidadão protegido" e o direito se torna estatuído.
Mas isso não é tudo. Pois se a igualdade de direitos quebra a lógica comunitária, é
verdade também que esta lógica deriva do "postulado do povo soberano" (162). Aqui
está a tese mais ousada de Colliot-Thélène: a democracia à maneira theleniana "não
pressupõe nenhum demos" (162). A teoria da soberania popular, como vimos, é a teoria
da "lei geral" para todos, do fim dos privilégios, dos "direitos particulares", não a teoria
do autogoverno do povo, não a teoria da autolegislação - reduzida por ela a um "mito"
comparável ao da "origem divina do poder", e com algumas desvantagens: a
autolegislação camufla o que há de arbitrário no poder e oculta sua estrutura
dissimétrica, isto é, a dominação (10). Mas o que importa a Colliot-Thélène não é definir
a soberania popular como legítima diante de privilégios de castas. Historicamente, não
é essa a luta da hora atual. Ela não se propõe a elaborar uma teoria do poder e sua
legitimidade. Trata-se antes de fazer a crítica da teoria da autolegislação e, a partir daí,
buscar aquilo que é o "vetor determinante da democratização do Estado" (DDS, 10)4.
Esse vetor é a figura do indivíduo sujeito de direito, não o "povo soberano". É frente a
esse vetor que a ideia de "povo soberano" aparece como regressiva. Não o "povo das
constituições, aquele que foi invocado para fundar a legitimidade do poder", mas o "povo
vivo, aquele que impôs o alargamento dos direitos do cidadão e democratizou os
Estados" (162). Foi esse último que levou, paradoxalmente, ao "fechamento da
comunidade democrática" (159) - de resto, fechamento que não é o produto de uma
necessidade imanente à democracia (161). Se ele ocorreu, foi como "efeito" da
nacionalização da cidadania (161). É essa nacionalização que conduz a fechamento e
exclusão (DDS, 12). Daí a necessidade de pensar a democracia sem demos, pois "a
releitura da história da democracia moderna, tanto no plano teórico quanto no plano de
seu desenvolvimento ao fio das lutas políticas e sociais dos séculos XIX e XX, leva a
concluir que sua essência não reside na cidadania tal como ela é definida em um quadro
nacional ou qualquer outro quadro alargado análogo" (161). A democracia, pensada a
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partir da exigência da igualdade de direitos, e não a partir do "povo soberano", "não
pressupõe nenhum demos".
Seu vetor de democratização é o indivíduo como sujeito de direito - não o "povo
soberano", não o "cidadão". Por isso mesmo, o Estado, corolário do povo soberano, não
é mais o foco da análise. Noutras palavras, se há uma erosão estatal, nem por isso a
democracia está condenada ao fim, pois o vetor da democracia nunca foi o Estado. Esse
é o x da questão para Colliot-Thélène: é preciso desvincular igualdade de Estado. Ou
melhor: é preciso desvincular o sujeito político moderno - sujeito de direito - do Estado:
aquele não é o cidadão, não é membro de uma comunidade nacional estatal. Verdade
que é com o Estado, com o direito estatal, que a lei passa a valer para todos. Mas - esse
é o ponto - para todos os cidadãos (ressortissants) do território sobre o qual o Estado
exerce seu domínio. Ela não vale universalmente. A individualização dos direitos é
correlata do Estado como formação política territorial. Portanto, é com o Estado que
emerge o sujeito de direito (DDS, 5). Mas o sujeito é aqui o cidadão. Ora, a tese de
Colliot-Thélène consiste justamente em pensar o sujeito político moderno como sujeito
de direito, pura e simplesmente, não como cidadão. No quadro do Estado, o direito não
vale universalmente. Daí a necessidade, imposta pela mundialização e a consequente
erosão do poder estatal, de escapar ao "quadro normativo da cidadania" (DDS, 12) - ou,
o que dá na mesma, daí a necessidade de desfazer-se do "nacionalismo metodológico"
(DDS, 1): "meu propósito primeiro é identificar meios conceituais suscetíveis de permitir
à filosofia politica se liberar do estadocentrismo" (DDS, 1). A democracia não depende
do Estado, pois, estaturizando os direitos, o Estado "nacionaliza" a cidadania, ela se
torna "pertencimento estatutário", o que leva o direito ao registro da diferença, não ao
da igualdade (DDS, 12). Eis aí a consequência da soberania estatal: a igualdade
revolucionária interverteu em diferença... Por isso, Colliot-Thélène rejeita a distinção
entre direitos civis, políticos e sociais: os primeiros valem, segundo essa distinção, para
todos, universalmente (são os "direitos de liberdade"), e os outros são vinculados à
comunidade, valem por "pertencimento". Essa distinção, fundada no conceito de direito,
naturaliza os primeiros.
Será preciso outra concepção sobre a identidade do sujeito, uma concepção
desnaturalizada: a identidade do sujeito de direito é "em devir", não "por natureza", ela
é constituída "na luta". É isso que permite a Colliot-Thélène afastar as duas concepções
de direito ao mesmo tempo: não há direitos mais "naturais" (os civis, "de liberdade") que
outros (os políticos e sociais, contingentes, vinculados ao "pertencimento"). Ela rejeita a
distinção entre "direitos liberdades" e direitos garantidos por outorga, os "droits-créance"
(DDS, 11-12). Contra ambas as concepções de direito, ela opõe aquilo que é o fermento
revolucionário do direito e que fez do sujeito de direito o vetor da democratização:
sua indeterminação. É essa indeterminação que "faz a força" do direito, pois ela
inaugura uma "historicização nova", aquela que não se assenta apenas no passado,
mas se abre ao futuro. É a indeterminação do direito que abre a via para a
"reivindicação" de novos direitos, que torna a "reivindicação" a forma do "devir" do
direito. Se os direitos humanos se tornaram o "paradigma" dos direitos subjetivos
modernos é precisamente porque eles são indeterminados, jamais concluídos. Eis aqui
a razão última por que é preciso rejeitar a "naturalização" dos direitos humanos: não
tanto porque a "humanidade" seja "suprassensível", mas porque a "naturalização"
ignora essa abertura ao futuro, ou o devir do direito, e lhe confere conteúdos fixos. A
indeterminação é a verdadeira oposição à naturalização do direito, e é exatamente isso
que há de revolucionário no direito. É essa a razão última pela qual o sujeito de direito
é o vetor da democratização. O sujeito político moderno, isto é, o sujeito democrático,
por conta da indeterminação do direito, é um sujeito em devir, cuja determinação não é
jamais acabada, e a reivindicação é a forma que torna possível esse devir (DDS, 10).
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Não se trata do sujeito jurídico tal como determinado pela constituição do Estado ao
qual pertence, mas do sujeito aberto à possibilidade de negociar com o poder o
reconhecimento de novos direitos (DDS, 13). Assim, contra a lógica comunitária e o
Estado nacional implicado por ela, Colliot-Thélène sugere uma autêntica revolução
copernicana na filosofia política, colocando a ênfase no sujeito que não apenas
reivindica, mas valida direitos, e não no Estado que o outorga.
A indeterminação do direito é a inovação do período revolucionário e a essência da
democracia moderna. Ela remete àquilo que Lefort já notava: a dissociação entre poder
e direito. Verdade que essa dissociação já estava no princípio do Estado monárquico
(49; ID, 53)5. Contudo, de fato, o poder do príncipe não conhecia limites, "na medida em
que o direito parecia consubstancial à sua pessoa" (ID, 53). A inovação moderna
consiste antes em um "fenômeno de desincorporação do poder e desincorporação do
direito que acompanhou a desaparição do ?corpo do rei?" (ID, 53 apud 49). Essa
"desincorporação" significa que desaparece o "ancoradouro" do direito (ID, 54), e é isso
que implica um novo tipo de dissociação entre poder e direito, diferente da do Estado
monárquico. Dissociação, não cisão, Lefort se apressa em notar, pois a legitimidade do
poder é mais do que nunca afirmada. Mas o direito ganha agora uma dimensão
revolucionária que ele não conhecia antes e que o poder não pode dominar
inteiramente. Ao contrário de Rancière, que coloca o direito na ordem da dominação e
não na da democracia, reduzida por ele às "manifestações esporádicas do povo em
pessoa", às "irrupções esporádicas do ideal igualitário", Colliot-Thélène põe o direito na
origem dessas "irrupções": foi a figura do sujeito de direito, diz ela, que "tornou possível
e pensável a política e a democracia no sentido em que [Rancière] entende esses
termos" (156-157). O "homem" se torna o "ancoradouro" do direito (ID, 54), mas desde
que por aí se entenda não o homem naturalizado. Daí porque, como dissemos, a
indeterminação se torna a marca do direito.
Ora, mas o que é próprio de Colliot-Thélène - e que nos parece o mais discutível em
sua tese - é que essa indeterminação se funda em uma espécie
de transcendentalização expressa na figura de um sujeito de direito livre de qualquer
condicionalidade, capaz, apenas ele, de fazer valer o direito. Ora, a indeterminação do
direito requer essa solução "kantiana"? Não se trataria antes de uma dimensão própria
ao direito, e que Lefort denomina "dimensão simbólica do direito" (ID, 57)? Essa
dimensão torna o direito irredutível a qualquer positivação, a qualquer realização: o
direito não se realiza, ele é sempre por fazer. Se é o "homem" o "ancoradouro" do direito,
nem por isso se trata de desnaturalizar o "homem" para tornar o direito irredutível à sua
positivação. A tese da naturalização do direito confunde sujeito político e sujeito físico.
Mas fundar o direito no sujeito não é confundir sujeito político e sujeito jurídico? Talvez
venha daí uma dificuldade que atravessa esse belo livro de Colliot-Thélène: ela faz o
elogio constante da "luta", da "reivindicação"; o próprio direito se funda em uma
"reivindicação" (39). No entanto, não se vê no livro nenhuma espécie de reivindicação
coletiva, que é a reivindicação decisiva, senão a única, na criação de novos direitos.
Essa ausência não se explica pelo excesso de subjetivação? Ressaltado que o direito
requer luta, Colliot-Thélène trata da luta revolucionária - do único fenômeno de presença
do "povo ?em pessoa?" (147) - em uma das mais belas seções do livro. Mas é então
para lembrar que o momento seguinte - o momento da "institucionalização", quando já
não há mais presença do "povo em pessoa" - não realiza o fim da dominação. Mais
importante que isso: para dissolver qualquer "identidade coletiva", qualquer
"comunidade" a qual o indivíduo pertenceria: "os direitos são, com certeza, geralmente
conquistados por movimentos coletivos, mas os grupos que conduzem as lutas (...) são
muito desigualmente formalizados e sua existência é mais ou menos longa" (157). Ora,
isso implica tomar o "grupo" em perspectiva jurídica, não política: o "sujeito" político,
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cuja "identidade" é forjada na luta, é dissolvido em forma única, a jurídica, e por isso não
resta senão o indivíduo sujeito de direito. O resultado disso é colocar a liberdade
individual no centro da História. Merleau-Ponty, quando se propôs a investigar o outro
lado da liberdade, - o passado, a passividade, o "sedimentado", a natureza - justificava
sua pesquisa pela pretensão de escapar a uma visão "imaterialista", um pouco
fantástica, da História. Essa visão é aquela de Sartre, por exemplo, puramente "ética".
Colliot-Thélène, malgrado a exigência da "luta", malgrado a fundação do direito na
"reivindicação", não termina por reatar visão análoga da História, na medida mesma em
que faz do sujeito livre o ator único dessa "reivindicação", o único a validar o direito?
Seria muito instrutivo narrar a construção da imagem do Kant "transgressor" - o mesmo
Kant que interdita a desobediência, a resistência ao poder, quaisquer que sejam os
abusos desse poder. Foucault acrescenta um capítulo à construção dessa imagem. Mas
que pode significar "transgressão" - ou melhor: que significado político pode ter uma
"transgressão" que, por um lado, é ousadia subjetiva e, por outro, piedosa obediência?
Colliot-Thélène pretende salvar apenas um dos lados da moeda, a ousadia subjetiva,
mas ao preço de fazer da coletividade - que já foi essencial ao jogo político - mera
figurante. Sem "demos", ela faz da subjetividade a protagonista de uma História "ética".
Referência
1

Monica Loyola Stival discutiu longamente comigo o texto que segue. Pelo incentivo e pelas
observações, não raro desconcertantes, agradeço muito a ela enormemente. A responsabilidade,
contudo, é toda minha.
2
Ao tratar de Kant, e segundo mesmo princípio, Colliot-Thélène vai lembrar que ele rejeita a lei
que estabeleceria uma "nobreza hereditária": "é impossível que tal lei acolha o assentimento de
todo um povo" (79)?
3
O que não significa dizer que ele não abole a dominação porque não é totalitário. Para ColliotThélène, a dominação é intrínseca a todo exercício poder, não importa qual forma.
4
- Colliot-Thélène, C. Démocratie et drois subjectifs dans le contexte de la mondialisation. Mimeo.
Notado DDS.
5
Lefort, C. A invenção democrática. São Paulo: Brasiliense, 1987. Notado ID.
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Daniel Golovaty CURSINO

a linguagem do império e a arte da
evasiva de Domenico Losurdo
Em A Linguagem do Império1, Domenico Losurdo empreende uma ampla análise crítica
do que denomina o léxico de um novo discurso da guerra. Desde logo, percebe-se que
tem em mira sobretudo os EUA, país líder do Ocidente, e Israel, seu mais próximo aliado
no Oriente Médio. A abordagem do autor é estruturada em sete capítulos, que pretendem
abranger, segundo lemos na contra-capa do livro, o que seriam os "sete pecados capitais"
alardeados pela ideologia imperial, a saber: terrorismo, fundamentalismo,
antiamericansimo, atissemitismo, antissionismo, filoislamismo e, por fim, o ódio contra o
Ocidente.
Desde as primeiras páginas, a estratégia crítica de Losurdo torna-se clara: trata-se de,
através de análises tanto teóricas quanto históricas, demonstrar a hipocrisia (ou o
cinismo) do poder imperial, que se arroga o direito de decidir soberanamente o que seria
violência legítima dos civilizados e o que seria violência condenável e bárbara; esta última
atualmente imputada, sobretudo, aos povos árabes e islâmicos. Com efeito, na análise
de cada um dos termos do léxico imperial supracitado, o autor utiliza-se amplamente da
crítica da ideologia histórica do colonialismo, mobilizando para tanto uma extensa
bibliografia. Assim, mesmo alertanto que não pretende fazer nenhuma hierarquia de
horrores, a estratégia de Losurdo o tempo todo será calcada em uma espécie de inversão
argumentativa, pela qual, com base em uma oposição simples, a violência originária
passa a ser atribuída às potencias ocidentais (Israel incluído), sendo, consequentemente,
classificada como contra-violência aquela praticada pelos povos historicamente
alcunhados de bárbaros pela ideologia imperialista.
Terrorismo
Como sabemos, a atual guerra travada pelo Ocidente é a chamada "guerra contra o
terror". Uma guerra em que os inimigos são designados de forma um tanto vaga, já que,
como nota Losurdo, não haveria um esforço por parte de seus ideólogos em definir
precisamente a atividade terrorista, pois "quanto mais vaga a acusação, tanto mais fácil
para sua validade se impor de modo unilateral e tanto mais inapelável se torna a sentença
enunciada pelo mais forte". É bem contra esta unilateralidade dogmática que nosso autor
pretende aqui se insurgir, não apenas no que se refere ao terrorismo, mas também, como
veremos, igualmente no que respeita a todos os demais termos do "léxico do Império".
Inicialmente, Losurdo rejeita a conhecida tese de que o terrorismo seria a arma dos
fracos, os quais, dada a impossibilidade de combater com armamentos convencionais,
organizar-se-iam em grupos cujo objetivo seria, através da aplicação da
violência indiscriminada, paralisar pelo medo toda a organização social que sustenta o
exército inimigo e, ao mesmo tempo, legitimar a si mesmos através da conhecida fórmula
da "propaganda pelos atos". Contra esta ideia, o autor argumenta que o uso da violência
indiscriminada contra populações civis nunca foi um apanágio dos fracos, já que,
historicamente, não poucos Estados constituídos dela lançaram mão. Para prová-lo, ele
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convoca em seu auxílio uma longa e bem conhecida lista de horrores praticados por
grandes potências militares, democráticas e ocidentais, visando submeter as populações
de seus inimigos. Desde os bombardeios de Hiroshima e Dresden, passando pela guerra
do Vietnã com seu terrível agente laranja, pelos embargos impostos aos sérvios e
iraquianos, até às operações de assassinatos (não tão) seletivos de Israel contra
lideranças palestinas; tudo isto e muito mais serve para deixar clara a prática sistemática
de violência indiscriminada pelas grandes potências ocidentais, mesmo, repita-se,
aquelas consideradas democráticas.
Da mesma forma, e perseguindo o mesmo objetivo de desautorizar o que seria um
discurso imperial de superioridade moral, Losurdo remete-nos à ideologia histórica do
colonialismo, para que assim possamos compreender as acusações de "fanatismo" e de
"culto da morte" que hoje são dirigidas aos novos "bárbaros" por ideólogos que pretendem
fundamentar sua superioridade no que seria uma posição moderna e esclarecida.
Pretenso esclarecimento, sublinha Losurdo, ao nos lembrar que os grandes iluministas
não hesitavam em "celebrar os negros que provocavam a própria morte para não cair ou
permanecer em escravidão. Assim em Condorcet, assim em Maupertius, onde assume
tons líricos: ?um navio que volta da Guiné está cheio de Catões que preferem morrer a
sobreviver à perda da liberdade?. Mas (lamenta nosso autor) hoje se atacam os Catões
e se incensam os aspirantes a César"?
Neste ponto, já fica bem clara a estratégia da crítica de Losurdo, bem como suas
evidentes limitações. Ao se misturar em um único conceito o terrorismo de movimentos
islâmicos atuais e o terror perpetrado historicamente por Estados, traçando uma linha reta
que sai de Gengis Khan, passa por Hitler e chega a Bush Jr., englobando ao mesmo
tempo todos os movimentos terroristas, não se corre o risco de obscurecer a
compreensão do fenômeno contemporâneo do terrorismo? Da mesma forma, o
tratamento dado por Losurdo à violência política, designando-a como um mero
instrumento, seja a serviço da dominação dos povos, seja a serviço de sua libertação
nacional, não pode deixar de aparecer extremamente superficial, na medida em que
ignora a inércia (auto) destrutiva inerente a toda violência indiscriminada.
Ainda mais grave são os erros decorrentes da já mencionada oposição simples que
organiza toda a crítica de Losurdo. Com efeito, ao terminar a leitura de A Linguagem do
Império, o leitor não poderá deixar de notar que o autor raciocina o tempo todo como se
ainda vivêssemos na época clássica do colonialismo, de modo que somos induzidos a
acreditar numa continuidade essencial do fenômeno colonial, cuja crítica ainda seria
capaz de nos fornecer a chave para a compreensão das políticas externas atuais das
potências ocidentais, sobretudo dos EUA e de Israel. Ora, se algo salta aos olhos é que
a campanha militar estadunidense no Iraque não segue claramente uma lógica
colonialista. E, da mesma forma, é preciso muita cegueira ideológica para caracterizar a
violência sectária que explodiu naquele país após a queda de Sadam Hussein como
sendo típica de movimentos de libertação nacional. Tampouco o conflito israelensepalestino pode ser equacionado no esquema clássico do colonialismo. Se é verdade que
Israel expande os assentamentos judaicos na Cisjordânia palestina e, portanto, coloniza,
também o é que não o faz no sentido do colonialismo histórico, isto é, como meio de
dominar e explorar economicamente as populações autóctones (o que, diga-se, em nada
alivia a vida dos palestinos). Basta lembrar que este conflito médio-oriental é bem anterior
à referida ocupação da Cisjordânia, ocorrida como consequência da Guerra dos Seis Dias
(junho de 1967). Mesmo a criação da OLP é anterior (1964). E, se fosse verdade que o
terrorismo palestino se deve exclusivamente ao desespero causado pela ocupação
israelense, seria ininteligível o fato de que, justamente no período de maior esperança,
criada pelos acordos de Oslo, o Hamas tenha dado início a uma campanha
particularmente brutal de terrorismo contra a população de Israel, fato este que,
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juntamente com transgressões da parte de Israel, viria a contribuir decisivamente para o
fracasso daquele processo de paz. Portanto, como parece resultar de qualquer análise
histórica isenta, o terrorismo islâmico atual não pode ser compreendido como mera
extensão dos movimentos de libertação nacional, nem tampouco, como veremos, a
ideologia que lhe serve de base.
Fundamentalismo
Ao abordar o fenômeno do fundamentalismo, Losurdo o faz de uma maneira bastante
heterodoxa, visto que não o entende como um tipo específico de reação à modernidade,
mas como algo quase que trans-histórico, na medida em que seria um resultado
recorrente do "encontro-desencontro das culturas". O apoio teórico buscado por Losurdo
neste ponto é o conhecido historiador das civilizações A.J. Toynbee que, em seu A Study
of History, ao abordar a interação da antiga civilização judaica com a cultura helenística
então em franca expansão imperial, distingue entre dois tipos opostos de atitudes, a
saber: o "herodianismo" e o "zelotismo". O primeiro corresponderia à atitude de
assimilação da cultura estrangeira, identificada por Toynbee simplesmente como
"futurismo". Já o segundo corresponderia ao movimento de crispação identitária
caracterizada pela postura de zelo ciumento da cultura nacional e de rejeição violenta da
cultura estrangeira, entendida como elemento impuro e perturbador a pôr em risco a
identidade autóctone. Esta postura é caracterizada por Toynbee de "arcaísmo".
É a partir desta base que Losurdo identificará a atitude "zelota" com o que chamamos
hoje de fundamentalismo, o qual, nas palavras do autor, caracterizar-se-ia "pela tendência
a construir uma identidade imóvel, anulando as relações e as influências recíprocas entre
as diferentes culturas. Uma determinada tradição cultural torna-se compacta, exclusiva e
antagônica em relação às outras; assim, ela tende a assumir uma configuração étnica. O
fundamentalismo é uma tradição cultural propensa a tornar-se natureza, e natureza
incompatível com respeito a outras tradições culturais, elas mesmas fixadas em uma
permanência sem movimento". Pode-se depreender disto que, para o autor, todo e
qualquer movimento político-comunitário que pretenda soldar suas bases identitárias com
recurso a algum tipo de mitologia fundadora incorreria em "fundamentalismo". Coerente
com esta premissa, Losurdo verá fundamentalismo praticamente em todos os
movimentos nativistas ou nacionais, citando exemplos tais como a revolta dos boxers na
China, a revolta de Mahdi no Sudão, o nacionalismo alemão com sua galofobia e
exaltação dos antigos germanos, o sionismo com sua negação da diáspora, etc. Como
facilmente se percebe, a lista poderia continuar quase indefinidamente.
Novamente, a exemplo do que ocorre com o fenômeno do terrorismo, o ponto
problemático na conceituação losurdiana do fundamentalismo é que ela deixa escapar a
sua especificidade como resposta reativa, ao mesmo tempo arcaica e moderna, à própria
modernidade democrática com sua constitutiva separação das esferas do poder, do
direito e do saber, operada pela criação de um lugar essencialmente vazio para o
exercício da autoridade política (C. Lefort). Assim, a atual ressurgência do teológicopolítico só pode ser adequadamente compreendida, tanto em seu vigor quanto em seu
perigo, como projeto político cujo objetivo maior é justamente colmatar aquilo que a
modernidade separou, isto é, como uma revolta antidemocrátia que, na ausência de
projetos políticos autenticamente emancipadores, se segue historicamente à falência dos
totalitarismos seculares.
É bem verdade que Losurdo reconhece uma novidade no atual fundamentalismo, que
também seria um produto da globalização, a qual generaliza o "encontro-desencontro das
culturas", bem como do mercado mundial, cujo "cosmopolitismo" da produção capitalista
destrói os "laços naturais de gênero", entregando os mais fracos ao seu destino, numa
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"dialética já analisada por Marx". Mas ao subordinar essa dialética ao esquema simplista
"opressão imperial versus luta dos povos", Losurdo acaba por secundarizar a
própria democracia2, isto é, justamente aquilo contra o que o fundamentalismo se insurge
e que, portanto, ao reverso, lhe confere seu significado.
É claro que o fundamentalismo político-religioso atual retira suas forças de uma
mobilização em sentido regressivo do mal-estar generalizado produzido pela dissolução
mercantil das solidariedades sociais, com sua imponente massa de deserdados,
ofendidos e humilhados, do mesmo modo que outrora fizeram os fascismos, cujo advento,
aliás, Marx esteve longe de vislumbrar - fato que, dada as dificuldades hoje patentes de
seu esquema geral da história, nos é compreensível. O mesmo já não se pode dizer da
falta grave que comete Losurdo ao contemporizar com os atuais movimentos
fundamentalistas islâmicos, associando-os anacronicamente a movimentos de libertação
nacional3: "a história coloca-nos continuamente na presença de movimentos nos quais ainda que de modo confuso, turvo e, às vezes, bárbaro - se agitam aspirações legítimas
à independência nacional ou a recuperação de uma identidade cultural e de uma
dignidade humana há muito tempo oprimidas".
De fato, nosso autor parece incapaz de compreender que, por exemplo, os terroristas
islâmicos que promoveram o massacre de 11 de Setembro não se pareciam em nada
com jovens desesperados que lutavam pela libertação de algum país ocupado? Em sua
maioria, eram fanáticos oriundos de uma monarquia corrupta que, apesar de ser uma
aliada dos EUA, constitui - juntamente com o regime islamofascista iraniano - o principal
financiador do extremismo islâmico.
Aquilo de que certos esquerdistas - os quais, a exemplo de Losurdo, transformaram o
anti-imperialismo em verdadeira "visão de mundo" - parecem não querer se dar conta é
que seu esquema binário os cega para o fato evidente de que, longe de expressar
aspirações de libertação nacional, o islamismo político é, ao contrário, um resultado da
falência dos projetos propriamente nacionais de grande parte dos povos de cultura e
religião islâmicas. Em seu horizonte político não há libertação alguma, mas apenas
obscurantismo, miséria e opressão, articulados em uma nova forma de totalitarismo.
É claro que Losurdo está certo em afirmar que o termo fundamentalismo deve sempre
ser declinado no plural. Ele nos lembra muito bem como os discursos de presidentes e
congressistas norte-americanos aparecem muitas vezes repletos de referências ao
Antigo Testamento e suas "guerras do Senhor". Da mesma forma que o fundamentalismo
judaico, em sua versão nacionalista, prega abertamente contra a democracia israelense
e desenvolve um tipo agressivo de racismo anti-árabe. Tudo isso é verdade e nos alerta
para a circunstância de que a luta contra os fundamentalismos deve ser ampla e
multifacetada. Entretanto, Losurdo vai além, pois a conclusão óbvia de seu livro nos leva
à ideia de que, dentre os fundamentalismos existentes, o "fundamentalismo
estadunidense" seria, na realidade, o principal inimigo, na medida em que forneceria uma
justificação teológica para o "Império". Tal conclusão não apenas reforça a impressão de
que, no esquema de Losurdo, a democracia é absolutamente secundária (afinal, apesar
do estrago dos fundamentalismos, nem os EUA nem Israel estão na iminência de se
transformarem em teocracias). Ela também evidencia, ironicamente, o "bom-mocismo" do
autor, pois ignora solenemente o fato de que o islamismo político constitui uma tragédia,
em primeiro lugar, e, sobretudo, para os próprios povos de religião islâmica. É entre eles
que as vidas ceifadas pelo fanatismo religioso ou em guerras a ele vinculadas já se
contam em centenas de milhares. Com efeito, são os homens e, principalmente, as
mulheres de cultura e religião islâmicas que têm mais a temer por um eventual triunfo dos
movimentos islamistas radicais, tal como já ocorreu na Arábia Saudita e no Irã, bem como,
outrora, no Afeganistão.
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Antiamericanismo
A acusação de antiamericanismo jogaria um papel importante na estratégia dos ideólogos
do Império para calar e enquadrar as vozes críticas a sua política expansionista,
sobretudo no que respeitaria aos intelectuais e políticos europeus. Esta é a tese de
Losurdo, que classifica simplesmente como um "mito" o que seria a convergência, em
perspectiva antidemocrática, do antiamericanismo de direita e de esquerda. Para proválo, o autor recorrerá a uma via dupla. Por um lado, mostrará que importantes comunistas,
a começar por Marx e Engels, passando pelos bolcheviques Lênin, Bukarin e Stalin, e
chegando a Gramsci, referiram-se em termos extremamente elogiosos aos EUA, tanto à
sua política quanto a sua cultura. "Não há dúvida", diz Losurdo, "que os bolcheviques se
sentem atraídos pela América do melting pot, do self made man e do desenvolvimento
das forças produtivas". Entretanto, "outros aspectos são decididamente repugnantes aos
olhos deles". A referência aqui é ao regime de white supremacy, que imperava sobretudo
no Sul dos EUA, onde então atuava vigorosamente a Ku Klux Klan. Mas em nenhum
momento, afirma o autor, a crítica desemboca em uma condenação indiscriminada dos
EUA, isto é, em antiamericanismo.
Por outro lado, Losurdo irá demonstrar que a condenação pela extrema-direita europeia
dos EUA nunca teria sido inequívoca. É que ela odiaria apenas os aspectos com os quais
os comunistas simpatizavam, e vice-versa. Assim, o autor demonstra de modo
convincente as intensas trocas e coloborações - com base no racismo antinegro e
antijudaico - entre os adeptos da white supremacy americana e a reação europeia,
sobretudo os fascistas italianos e os nazistas alemães. Mais do que isso, no que diz
respeito à teoria política da segregação racial, seriam os supremacistas norte-americanos
que ocupariam a vanguarda, como indicam as palavras de um expoente da eugenia
nazista, o médico Fritz Lenz, que, já em 1923, lamentava-se pelo fato de que no que dizia
respeito à higiene racial (Rassenhygiene), a Alemanha estaria muito atrás dos Estados
Unidos. Daí a fascinação exercida sobre os nazistas, incluindo Hitler, por certo
"americanismo" (Amerikanertum), entendido, nas próprias palavras do führer, como a
expressão de "um povo jovem e racialmente selecionado". Mesmo as palavras-chave
mais odiosas do abominável léxico nazista teriam sido traduzidas de autores
estadunidenses, sobressaindo-se entre eles o notório Lothrop Stoddard, que, após ser
elogiado por Rosenberg, foi recebido com todas as honras em Berlim pelas figuras de
proa da eugenia nazista, bem como pelos hierarcas do regime, inclusive Hitler. Assim,
o Untermensch dos nazis seria uma tradução do underman que consta do subtítulo do
livro mais famoso de Stoddard (the menace of underman). O perigo da diminuição relativa
dos nascimentos entre os brancos, combatido na Alemanha como "suicídio racial"
(Rasseselbsmord), já teria sido antecipado pelo presidente estadunidense Theodore
Roosevelt (race suicide). Por fim, até o repugnante eufemismo que na Alemanha foi usado
para designar o projeto de sistemático extermínio de todo um povo (Endlösung) teria sido
antecipado por autores americanos, que, entre o fim do século XIX e início do XX, já
sugeriam a necessidade de uma final and complete solution ou ultimate solution da
"questão negra".
Como se pode perceber, a análise através da qual Losurdo pretende refutar a tese da
convergência, em perspectiva autoritária, do antiamericanismo de direita e de esquerda
traz elementos muito interessantes. Entretanto, é preciso uma grande dose de ignorância
história para não concluir que se trata aqui de uma falácia. Em primeiro lugar, sobre o
antiamericanismo de esquerda, o qual Losurdo sustenta não passar de um "mito", é
impossível não pasmar diante do fato de que ele exclui de sua análise histórica
justamente o período em que ele (o antiamericanismo de esquerda) se tornou um
fenômeno relevante, isto é, o período da Guerra Fria! Foi então que os Estados Unidos
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passaram a encarnar a pátria do capital imperialista, desprovidos do que seria uma
autêntica cultura orgânica, mas possuidores apenas de uma civilização comercial
composta por indivíduos superficiais e frívolos, cujo hedonismo depravado e egoísmo
mesquinho os tornaria congenitamente incapazes de sacrifício por ideias elevados. Nesse
contexto, falar em "cultura americana" chegava a ser quase um oxímoro, visto que se
trataria de algo puramente mercantil e mecanizado.
É claro que este retrato desumanizador ganhou mais força nas esquerdas do Terceiro
Mundo, que passavam a revalorizar o nacionalismo como um componente fundamental
na luta contra a dominação do "imperialismo ianque". Também é inegável que esse
antiamericanismo foi fortemente alimentado pela real e deplorável atuação imperialista
dos EUA durante a Guerra Fria, conspirando com todo tipo de candidato a ditador terceiromundista que se provasse suficientemente antissoviético. Entretanto, parece óbvio que a
ação política dos Estados Unidos é amplamente insuficiente para explicar o fenômeno
em tela, uma vez que todo autêntico preconceito não se reduz a mero resultado de
circunstâncias objetivas. Muito mais do que simples reação irrefletida e espontânea a
políticas específicas de Washington, o antiamericanismo passou a constituir uma peça
fundamental da ideologia de certa esquerda autoritária, na medida em que esta
transformava seu anti-imperialismo em verdadeira "visão de mundo", cuja binariedade
passava então a sobrepujar em sentido regressivo a sofisticada crítica marxista à
Economia Política. Em seu livro, Losurdo, claramente um adepto da weltanschaung antiimperialista, constitui uma exceção à regra, visto que não adere propriamente ao
antiamericanismo. Mas, se não o faz, é apenas ao preço de, bem ao velho estilo stalinista,
apagar da história tudo aquilo que contraria as suas teses.
Já quanto ao antiamericanismo de direita, Losurdo sublinha bem que, se a reação
europeia flertava abertamente com certo "americanismo" - aquele da Ku Klux Klan e do
espírito guerreiro e colonialista do Far West - ela também sentia profunda repugnância
pela América do melting pot e da mistura racial. Esta seria a América "judaizada" que
Hitler via "conspirar" contra a Alemanha e contra a qual ele declararia guerra. Mas o que
Losurdo não diz é que esta "outra" América era "judaizada" aos olhos dos reacionários
europeus não apenas no sentido da mistura racial, mas também, e com igual importância,
no sentido de que consistiria em uma civilização não orgânica, artificial, isto é, como já
vimos acima, mecanizada, mercantilizada, cujo materialismo vulgar, prosaico e egoísta
encarnaria a mais perfeita antítese do que seria a espiritualidade heroica e sacrificial
europeia4 e, mais especificamente, alemã, uma vez que, como se sabe, antes de ser
exportada para várias partes do mundo - em diferentes e, às vezes, até opostas correntes
políticas -, não por acaso esta temática originou-se no nacionalismo romântico alemão,
em parte uma reação à hegemonia da cultura francesa no velho continente, após a
revolução de 1789 e o período napoleônico. Portanto, a convergência antidemocrática do
antiamericanismo de esquerda e de direita não se resume apenas, como quer Losurdo,
à mera fabulação dos ideólogos do "Império". Ela possui uma realidade e uma história
bem concretas. O que os une é uma espécie de pseudo-revolta fetichista5 contra o que
seria o predomínio corruptor das abstrações do capital sobre a autenticidade dos
costumes dos povos. Todos aqueles que possuem alguma familiaridade com a "lógica do
antissemitismo" não poderão deixar de notar as semelhanças evidentes com o
antiamericanismo assim compreendido, embora um não implique necessariamente o
outro.
Antissemitismo
A acusação de antissemitismo constitui, para Losurdo, um expediente importante para
calar toda crítica a Israel com sua política de ocupação. É uma acusação, sublinha o
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autor, cuja volatilidade faria com que, paradoxalmente, nem mesmo o Estado de Israel
esteja a salvo, uma vez que colonos judeus fanáticos não raro acusam o exército
israelense de "odiar os judeus" por ocasião de evacuações forçadas de assentamentos
judaicos, como notadamente ocorreu em Gaza em 2005. Mais ainda, Losurdo se insurge
contra a tentativa de, na questão do antissemitismo, opor positivamente os EUA à Europa,
como se este flagelo fosse uma enfermidade típica desta última, enquanto ao primeiro
costumaria ser reservado o epíteto de terra da tolerância multicultural. Tal oposição,
defende o autor, só poderia ser sustentada por uma clara manipulação histórica, visto
que, como já foi mencionado acima, o regime norte-americano de white supremacy foi
um modelo que exerceu grande influência sobre os movimentos racistas europeus,
destacando-se dentre eles o movimento nazista, que, durante anos, nutriu amistosas
relaçõos de colaboração com a Ku Klux Klan. Esta teria sido o primeiro movimento no
Ocidente a conjugar "agitação antissemita e violência de grupos fascistas". Além disto,
Losurdo nos lembra da acolhida calorosa que o libelo antissemita de Henry Ford
encontrou entre os hierarcas nazistas, que, em seu O Judeu Internacional encontraram a
importante "revelação" de que, assim como a democracia, o bolchevismo constituiria
também um instrumento privilegiado para o projeto da dominação mundial judaica.
Mas qual seria o motivo desta curiosa tendência a isentar os EUA de qualquer
responsabilidade histórica sobre o antissemitismo? A resposta, segundo Losurdo,
residiria no atual pacto político interno aos EUA entre as lideranças das comunidades
judaica e cristã, pelo qual se tenta separar ideologicamente dois fenômenos que,
historicamente, surgiram em estreita associação, a saber: o moderno antissemitismo
racial e o racismo em relação aos povos coloniais - fato que, como se sabe, foi
primeiramente lembrado por Hanna Arendt. Esta clara manobra ideológica culminaria no
extremo a que chega Paul Johnson, historiador britânico que simplesmente pretende
tachar a própria categoria de imperialismo de antissemita, uma vez que esta, a partir de
Atkinson Hobson (autor liberal muito apreciado por Lênin), aprofundaria suas raízes na
"teoria antissemita do complô". Daí, sustenta o autor, a urgência política da tarefa de
análise histórica e teórica do antissemitismo.
Em primeiro lugar, ao analisar historicamente o fenômeno do antissemitismo, Losurdo seguindo também aqui Hanna Arendt - alerta para a necessidade de se distinguir entre a
judeofobia religiosa medieval e o moderno racismo antijudaico, isto é, o antissemitismo
propriamente dito. A judeofobia medieval baseava-se na posição ambígua ocupada pelos
judeus na Cristandade, uma vez que eram ao mesmo tempo incluídos e excluídos dela.
Por um lado, eram renegados por ter rejeitado Jesus e, no extremo, até mesmo por tê-lo
matado (acusação de deicídio). Por outro lado, os judeus constituíam o povo que deu
origem ao Cristo e cuja miséria neste mundo dava testemunho da verdade cristã
enquanto Verus Israel. Nesse sentido, eram como irmãos mais velhos desencaminhados,
que deveriam ser duramente castigados, mas também de quem se esperava uma
conversão para a "verdadeira fé" no final dos tempos, conforme conhecido tema bíblico.
A partir daí, compreende-se o papel dúplice exercido pela Igreja em relação aos judeus,
ao mesmo tempo a fonte maior de uma violenta judeofobia - que resultou nos constantes
massacres das comunidades judaicas que viviam dentro da Cristandade - e zelosa
guardiã da "família judaico-cristã", que incentivava a conversão dos judeus e cuidava para
que a sua perseguição não se transformasse em extermínio total. Já o preconceito contra
os infiéis muçulmanos era decididamente unívoco. Estes se constituíam em verdadeiros
inimigos da Cristandade que poderiam ser mortos sem que isto implicasse pecado. Além
do mais, como bem nota Losurdo, foi em relação aos muçulmanos (e também aos negros)
que o preconceito religioso cristão adquiriu, pela primeira vez, tons naturalistas,
identificando na pele escura uma marca indelével de inferioridade.
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A passagem da judeofobia cristã para o antissemitismo envolve, sublinha Losurdo, uma
verdadeira mudança de paradigma. Ao situar racialmente a diferença judaica, os
modernos antissemitas rompiam a ambiguidade da judeofobia cristã medieval em relação
aos judeus, que ficavam agora claramente excluídos do âmbito dos povos civilizados.
Desta forma, o racismo científico, umbilicalmente ligado ao colonialismo europeu do
século XIX, estabelecia uma clivagem definitiva e intransponível entre os povos-senhores
(arianos) e os povos bárbaros, destinados por sua própria natureza à servidão e, no limite,
ao extermínio. Foi a necessidade dos "arianos" europeus de diferenciar-se racialmente,
em primeiro lugar, dos povos colonias, externos ao Ocidente, que produziu neles a
necessidade análoga de diferenciar-se, agora também em termos raciais, dos judeus, um
povo que há muito tempo havia chegado ao Ocidente, mas que permaneceria
essencialmente "oriental". Assim, o antissemitismo racial não apenas opera uma ruptura
com a judeofobia cristã, mas também termina com um nada surpreendente ajuste de
contas com o próprio cristianismo, que passaria a ser cada vez mais referido pelos
antissemitas europeus (sobretudo alemães) como uma enfermidade judaica da qual
tornava-se imperioso tomar a devida distância.
A conclusão de Losrudo, neste ponto pertinente, é que o combate ao antissemitismo
deveria sempre ser posto ao lado do combate ao racismo que atinge os povos de origem
colonial, significando assim a rejeição categórica de toda forma de discriminação racial.
Se isto não ocorre atualmente seria porque, segundo o autor, após o fim da Segunda
Guerra Mundial e a derrota do Terceiro Reich, Israel, bem como as comunidades judaicas
da diáspora, teriam sido cooptados pelo Ocidente, passando por um processo de
branqueamento e deixando de ser considerados parte dos povos "negroides", de pele
escura e, portanto, estranhos ao Ocidente, o que não aconteceu com os povos árabes e
islâmicos, de modo que a referida oposição entre EUA e Europa na questão do
antissemitismo acabaria resultando em uma forma sutil de racismo, uma vez que não
apenas escamoteia o importante capítulo norte-americano do antissemitismo, mas
também se sustenta na abstração do racismo antinegro, bem como do extermínio dos
peles vermelhas.
O único reparo aqui é que a tese da simples cooptação deixa no escuro o fato de que, no
Ocidente, o antissemitismo, após certo declínio, retomou ímpeto e tem dado provas claras
de vitalidade. Mas isto o autor não se propõe discutir, embora reconheça algo da
complexidade desta questão, produzida, a seu ver, sobretudo pela facilidade em se
deslizar de uma crítica legítima da religião judaica (como de qualquer outra religião) para
um preconceito dirigido indiscriminadamente aos judeus, através do que ele denomina de
"plano inclinado da judeofobia". O deslize neste plano seria induzido pela peculiaridade
de que a religião judaica concerne exclusivamente a um povo. Além disso, acrescenta o
autor, existe historicamente a associação entre judeus e comércio/finanças, a qual produz
o resultado de que, no caso específico dos judeus, "o conflito religioso entrelaça-se com
o conflito social. Além de ser atacado por sua religião, o judeu é atacado pela posição
ocupada no âmbito de uma divisão social do trabalho, imposta, aliás, pelo grupo
dominante". Nesse sentido, Losurdo compara o antissemtismo ao preconceito contra os
armênios no Império turco-otomano (o qual também produziu um genocídio) bem como
ao preconceito contra as comunidades chinesas do Leste asiático, as quais foram vítimas
de grandes massacres.
Embora as pontuações de Losurdo sobre as complexidades do antissemitismo sejam
importantes, salta aos olhos que elas estão longe de dar conta desse fenômeno, pois não
explicam: a) a notória plasticidade do racismo antijudaico, haja vista que suas vítimas são
acusadas a um só tempo de serem banqueiros inescrupulosos e comunistas
empedernidos; arraigados às suas tradições e cosmopolitas desenraizados, etc.; b) o fato
de que o Holocausto judeu se deu em uma época em que não havia mais nada da tal
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posição objetiva dos judeus na divisão social do trabalho; c) a estranha "universalidade"
deste racismo, explicitada no fato de que ele pode verificar-se nas mais diversas - e até
mesmo opostas - correntes políticas. Mas, no livro em questão, o que interessa ao autor
é, sobretudo, o abuso que os ideólogos do Império possam fazer da categoria de
antissemitismo. Neste sentido, ele defende a necessidade de se estabelecer critérios
claros e distintos sobre esse fenômeno, distinguindo entre o que seriam "três tipos
radicalmente diferentes de atitudes críticas em relação ao judaísmo". Às já citadas
judeofobia religiosa e antissemitismo racial, teria, defende Losurdo, que ser acrescentada
uma terceira: a de "antijudaísmo", que consistiria numa "crítica legítima (o que não
significa correta) da tradição religiosa e cultural judaica". Portanto, para Losurdo, existe
critério claro e objetivo para definir o antissemitismo: "a crítica do judaísmo, em si legítima
(como a de qualquer tradição religiosa ou cultural), transforma-se em algo
qualitativamente diferente só quando ela se entrelaça com a reivindicação de uma
discriminação negativa feita para os seguidores daquela tradição".
Embora essas distinções propostas por Losurdo sejam corretas e, mesmo, necessárias,
o problema aqui é que na realidade nem sempre existe uma separação tão nítida entre
as três atitudes supracitadas. Assim, durante a exterminação nazista, verificou-se, em
várias partes da Europa, grandes pogroms de judeus nos quais esteve presente a
acusação de deicídio. Mas a questão mais delicada, aqui, é aquela que opõe a crítica
legítima à discriminação étnico-racial. É fundamental, política e moralmente,
distinguirmos entre crítica legitima e preconceito e, igualmente, entre preconceito social,
discriminação política e a "passagem ao ato" genocida. Contudo, no plano da história
concreta, é impossível ignorar que o "mero" preconceito social pavimenta o caminho para
o racismo político e, este, por sua vez, para as políticas de limpeza étnica e, no limite, de
extermínio. A dificuldade também consiste em que, por um lado, a livre crítica racional a
todas as tradições religiosas é inegociável para as sociedades democráticas. Por outro
lado, nem sempre há um limite claro entre uma crítica legítima e a caricatura
preconceituosa produtora de ódio e desprezo aos povos ligados a certa cultura ou religião.
Com a defesa de um critério bem definido para a atitude racista, que seria a presença ou
não da proposição da discriminação negativa, Losurdo pretende resolver também a
espinhosa questão do chamado "antissemitismo esclarecido". Para ele, corretamente,
não haveria como comparar a crítica feita por autores como Voltaire, Hegel, Marx, etc.,
que eram favoráveis à emancipação dos judeus, daquela de autores que propunham a
segregação, a expulsão ou até o extermínio dos mesmos. Do contrário, afirma o autor,
teríamos que classificar como antissemita boa parte do panteão intelectual do Ocidente,
de modo que "Adolf Hitler deveria sentir-se lisonjeado por estar em tão prestigiosa
companhia!" Além disso, conclui Losurdo, "pode-se dizer que, depois do horror de
Auschwitz, certos movimentos espirituais se tornaram intoleráveis; no entanto, seria antihistórico projetar nossa sensibilidade hodierna diretamente sobre textos de dois séculos
atrás".
Haveria muitas questões a se discutir aqui. Sobre o tema do "antissemitismo esclarecido",
deveríamos distinguir entre, de um lado, autores como Voltaire e Marx, que, apesar de
suas observações sobre o judaísmo estarem repletas de violentos preconceitos,
objetivavam, ainda que de modos muito diferentes, a crítica do fenômeno religioso
enquanto tal, não privilegiando uma única tradição. Por outro, autores como Kant e Hegel,
que, ao mesmo tempo em que celebravam as virtudes espirituais do cristianismo
(sobretudo em sua versão protestante), despejavam sobre o judaísmo e os judeus
ataques absolutamente desumanizadores. Aqui entramos na difícil questão do
antissemitismo no panteão artístico-intelecutal do Ocidente. A dificuldade, diga-se, advém
de um problemático lugar comum, ele mesmo "esclarecido", a saber: aquele que identifica
preconceito racial com ignorância. O que incomoda em relação ao fenômeno do
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antissemitismo, justamente, é que ele constitui o desmentido cabal deste lugar comum. E
isto, é imperioso que se afirme, não traz nenhum atenuante para os antissemitas, mas,
ao contrário, lança uma sombra de suspeição sobre a nossa própria tradição intelectual
e cultural. Assim, deveríamos responder a Losurdo que, como já foi dito acima, uma vez
feitas as imprescindíveis distinções políticas e morais entre três males que, apesar de
interligados, são de fato e de direito diferentes entre si: preconceito social, racismo político
e, por fim, prática genocida; uma vez afirmadas tais distinções, podemos dizer que
sim, em certo sentido, Hitler está e esteve em "boa" companhia. Seria fácil descartar o
nazismo e os nazistas como uma anomalia monstruosa no desenvolvimento da cultura
ocidental. Mais difícil seria explicar o apoio maciço que tiveram do povo alemão e de
partes de muitos outros, que colaboraram ativamente na "solução final" nazista. Mais
séria é atitude que, sem abrir mão da singularidade do crime nazista, se dispõe a enfrentar
o difícil problema apresentado pela constatação de que nos picos mais altos da tradição
cultural do Ocidente, já se encontrava presente o ovo da serpente. Tal constatação nos
obrigaria a uma revisão crítica (a qual só pode ser feita por meio da própria razão) de
toda a nossa tradição, tarefa que, como se sabe, foi empreendida por autores como
Adorno e Horkheimer. É claro que Losurdo está correto ao afirmar que seria anti-histórico
projetarmos nossa sensibilidade contemporânea sobre autores que viveram em séculos
passados. Entretanto, desta vez de um modo bem afeito ao pensamento histórico de Marx
("a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco"), deveríamos afirmar que
o inverso também é verdadeiro, isto é, depois de Auschwitz, certos textos já não podem
mais ser lidos como se nada tivesse passado. A catástrofe do século XX cria
retroativamente os seus precursores.
Antissionismo
Losurdo pretende refutar a tese, que seria "do Império", de que o virulento antissemitismo
europeu dos séculos XIX e XX continuaria muito vivo e atuante, visto que teria sido
transferido para o Oriente Médio. Sua análise não começa, como pareceria natural, pelo
nacionalismo árabe ou pelo islamismo político, mas com críticas ao próprio sionismo.
Losurdo lembra que Herzl foi influenciado pela ideologia colonialista de sua época; que,
em seus escritos, há traços claros de concessão ideológica aos antissemitas; que, no
início, o sionismo foi visto com simpatia por muitos antissemitas empedernidos, os quais
viam a possibilidade de se livrar dos judeus europeus, transferindo-os para a Palestina
(neste sentido, lembra também o delicado tema do acordo entre a liderança sionista da
Palestina e o regime nazista, pelo qual muitos judeus alemães conseguiram ir para a
Palestina em troca de pagamentos, que contrariavam as tentativas das lideranças
judaicas da época de boicotar a Alemanha nazista ). Depois disso, o leitor familiarizado
com o tema esperaria que Losurdo assumisse a postura usual da extrema-esquerda antiimperialista, condenando in totum o próprio sionismo por ser "essencialmente"
colonialista e racista. Mas, surpreendentemente, ele não o faz. Reconhece que as
tratativas de algumas lideranças sionistas com os nazistas eram eminentemente
instrumentais e, além disso, admite que ataques contra o sionismo vindos de conhecidos
autores judeus como Arendt e Klemperer não seriam "imunes a exasperações polêmicas
e ao risco de simplificações excessivas". Além disso, aponta o fato um tanto óbvio, mas
que costuma ser grosseiramente ignorado em numerosas críticas, de que o movimento
sionista não pode ser reduzido à ideologia circunstancial de seu fundador. A este respeito,
afirma: "não há dúvida, são vários os componentes do movimento sionista e são também
sionistas com uma longa história de esquerda que promovem a fundação do Estado de
Israel"6. E, por fim, reconhece - como outrora fizera a União Soviética e os PCs do mundo
inteiro, antes que a dinâmica ideológica da Guerra Fria obscurecesse o fato - que o
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sionismo foi um movimento de libertação nacional, pois "no sionismo encontra a exigência
de um povo, tradicionalmente oprimido, de conseguir o reconhecimento não só como
conjunto de indivíduos, mas também como povo, como cultura, como entidade
metaindividual"7.
Portanto, é preciso reconhecer que a crítica que faz Losurdo - tanto correta quanto
incorretamente - a diversos aspectos do sionismo, possui qualidade superior ao que é
normalmente encontrado entre os seus congêneres "anti-imperialistas". Embora não
esteja isenta de suas próprias "exasperações polêmicas" e "excessivas simplificações",
não há nada aqui das costumeiras arengas odiosas contra a "entidade sionista" ou o
"Estado artificial de Israel", o qual, como fruto de uma conspiração sionista-imperialista
para submeter os povos árabes, encarnaria a fonte de todo o mal na região, devendo,
portanto, ser extirpado.
É pena que esse salto de qualidade não se mantenha na abordagem que Losurdo faz do
nacionalismo árabe e dos movimentos islâmicos. Ele até chega a fazer duas perguntas,
que considera lícitas e até obrigatórias: "verifica-se um desvio naturalista e racial também
na luta conduzida pelo povo palestino?" e "a recusa a reconhecer Israel não é a prova
irrefutável da persistência do antissemitismo entre os palestinos e no mundo islâmico?"
Mas as respostas, como veremos, são pura evasiva.
É verdade que, muitas vezes, a direita israelense instrumentaliza o antissemitismo dos
movimentos e regimes árabes e islâmicos, numa política de administrar o medo dos
judeus em benefício dos seus projetos da "grande Israel" (que se concretizaria,
substancialmente, com a anexação de grande parte da Judeia e Samaria, isto é, da
Cisjordância palestina). Admitir isso, no entanto, não pode significar negar a realidade e
o vigor deste antissemitismo. Como comprova qualquer bibliografia básica sobre este
assunto, a qual, estranhamente, falta ao livro de Losurdo8, o antissemitismo vigente no
mundo árabe-islâmico está longe, muito longe, de ser um fenômeno marginal. Trata-se
de uma região do mundo em que os famigerados Protocolos dos Sábios de Sião são
ensinados nas escolas como verdadeiros documentos históricos e a autobiografia de
Hitler é permanentemente um best-seller. O Holocausto é apenas mais uma mentira da
conspiração judaica para dominar o mundo, perfidamente incutida nos povos ocidentais
pelos mídia, que, é claro, são amplamente dominados pelos judeus. Trata-se aqui de uma
loucura sancionada publicamente pelos aparelhos ideológicos estatais, bem como por
grande parte dos intelectuais e dos mídia dos regimes árabes. Malgrado as grandes
diferenças, no que diz respeito ao ódio antijudaico, a única analogia histórica possível
neste contexto - no qual a destruição de Israel e o extermínio de judeus são moralmente
legitimados - é com a Alemanha dos anos 1930.
Em sua denúncia do racismo anti-árabe que cresce em Israel, Losurdo, muito
corretamente, não faz concessões. Mas diante do virulento antissemitismo que, há várias
décadas, é disseminado no mundo árabe e islâmico, qual é a sua postura? Infelizmente,
uma lamentável combinação de atenuações e negações, empregadas em uma clara
estratégia de evasiva. Sobre o uso dos mencionados "Protocolos" pelos regimes árabes
e/ou islâmicos, ele tem a dizer apenas que "ao que parece" (sic.), alguns dos seus setores
o trariam à tona. Mas isto se daria apenas como uma compreensível "tentativa de explicar
a tempestade que se abateu sobre eles". Seria, sim, "um fenômeno de barbarização
cultural", admite. Mas "limitado", e que não poderia ser definido como antissemitismo, já
que, por alguma estranha razão, para Losurdo esta categoria só valeria para o Ocidente9.
É em relação ao regime iraniano que a estratégia de evasiva aqui mencionada chega ao
cúmulo do caricato. A respeito das reiteradas declarações de M. Ahmadinejad sobre a
necessidade de Israel ser riscado do mapa, Losurdo, aparentemente sem medo de cair
no ridículo, encampa a tese de que isto constituiria apenas uma vaga referência a uma
"necessidade histórica". Já a negação do Holocausto se deveria tão somente à
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"expressão desajeitada e infeliz do desejo de chamar a atenção para os sofrimentos e as
injustiças impostas aos palestinos e árabes". Em suma, na visão de Losurdo, tudo não
passaria de fenômenos que, embora lastimáveis, seriam a compreensível resposta de
uma sensibilidade ultrajada. Sensibilidade, diga-se, muito seletiva, pois não se aplica a
episódios como o gaseamento da população curda pelo regime de Sadam Hussein, ou
mesmo o recente extermínio das populações animistas sudanesas perpetrado pelo
regime árabe-islâmico de Cartum. Isso para não falar das pilhagens, pogroms e expulsões
que afetaram a centenas de milhares de judeus que viviam no mundo árabe até a criação
do Estado de Israel. É interessante notar aqui como o autor, que em seu livro pretende o
tempo todo criticar o dogmatismo inerente a todo discurso unilateral, pratica exatamente
o que condena. Com certeza, para sensibilidades, como a de Losurdo, muito dispostas a
"compreender" determinados racismos (inclusive, violentos racismos de Estado), não
faltariam motivos para também atenuar o racismo antiárabe que grassa atualmente em
Israel, visto ser este um país minúsculo, com uma população diminuta, cercado por
inimigos numerosos que, no passado, já tentaram por várias vezes destruí-lo, e cuja
população é, em grande parte, formada por refugiados tanto da Europa quanto dos países
árabes. Isso para não mencionar o grande número de famílias israelenses que tiveram
membros seus mortos em guerras ou assassinados por terroristas, etc. Mas, não custa
repetir, nenhum autêntico preconceito é mero resultado de circunstâncias objetivas, reais
ou supostas. Ao contrário do que nos querem fazer crer certos ideólogos, o racismo - todo
racismo - continua sendo o que sempre foi, uma modalidade perversa de ódio resultante
de falsas projeções e que, portanto, diz muito mais a respeito dos seus sujeitos do que
de suas vítimas10.
Filoislamismo e ódio ao Ocidente
A acusação de filoislamismo desempenharia hoje, para Losurdo, papel análogo ao que,
no passado, teve a acusação de filossemitismo feita pelos antissemitas a todos os que
se recusavam a aderir à sua campanha de ódio contra os judeus, bem como eram
igualmente acusados de simpatizar com os "assassinos dos brancos" os abolicionistas
que, outrora, combateram a escravidão negra. Tratar-se-ia, com isso, de intimidar todos
aqueles indivíduos que, pertencentes aos povos-senhores (Herrenvolk), se identificam
com a causa dos povos por eles subjugados, tachando-os de colaborar com um perigoso
inimigo. "Essa inversão dos lados", alerta o autor, "de agredidos e agressores, oprimidos
e opressores, não deve espantar, é parte integrante da ideologia colonial". Baseando-se
sobretudo em uma publicista islamófoba italiana11, que vende bem nas duas margens do
Atlântico, mas cujos escritos não possuem prestígio intelectual algum, Losurdo expõe
uma série convincente de analogias entre a atual onda de islamofobia e o antissemitismo
clássico, intensificada pelo fato de que, hoje, já vive dentro do Ocidente uma expressiva
população originária dos países islâmicos, resultando com que estes imigrantes possam
também desempenhar o papel de inimigos internos, como outrora os judeus. Entretanto,
o autor admite que o racismo hoje dirigido contra os povos árabes e islâmicos está mais
em continuidade com o racismo colonial do que propriamente com o antissemitismo.
Observação fundada, até porque ainda é difícil imaginar os imigrantes islâmicos que
vivem no Ocidente sendo acusados de parasitas monopolizadores da riqueza ou
culpabilizados pelas crises econômicas do capitalismo.
Por fim, a acusação de "ódio ao Ocidente", para Losurdo, resumiria todas as anteriores,
na medida em que este Ocidente é identificado como "greco-romano-judeu-cristão",
singularizado por unir o universalismo ético judaico-cristão com o princípio da valorização
do indivíduo e da razão caros à tradição greco-romana. Enfim, a "alma ocidental", que
culminaria na institucionalização das modernas democracias liberais, é oposta às
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tradições holísticas e autoritárias "orientais". Losurdo contesta tal oposição fixa como
sendo uma manobra ideológica, que obedeceria a uma estratégia de exclusão e
subordinação das populações não brancas. Em primeiro lugar, lembra que o advento das
democracias liberais é algo extremamente recente se comparado à pretensa "essência"
da tal "alma ocidental". Também chama a atenção para a dificuldade de inserir em uma
mesma tradição harmônica judaísmo e cristianismo, pois para isso teriam que ser
esquecidos os séculos de opressão e exclusão a que os judeus foram submetidos no
interior da Cristandade. Mais radicalmente, pergunta: como incluir na mesma tradição o
povo que sofreu a chamada "solução final" e aquele que a perpetrou? Last but not least,
observa que o tema da defesa da Civilização Ocidental foi historicamente usado para
legitimar exclusões preconceituosas com o objetivo de consolidar hegemonias
geopolíticas. Em um extremo, vemos a própria Inglaterra ser contraposta ao "verdadeiro
Ocidente", que seria encarnado unicamente pelos Estados Unidos. Em outro, até mesmo
a Alemanha nazista já se arrogou o papel de defensora da cultura e da alma ocidentais,
durante a guerra de extermínio com que agrediu a União Soviética. Nesse mesmo
sentido, Losurdo argumenta que esta autocelebração ocidental, como civilização e cultura
onde nasceram o reconhecimento do valor irredutível do indivíduo em sua universalidade,
tem por outra face da moeda certo negacionismo, igualmente ocidental, a respeito do
destino reservado aos povos coloniais ou de origem colonial12. A isto atribui o que seria a
sacralização, nas duas margens do Atlântico, de pensadores como Leo Strauss e
Tocqueville.
Neste ponto, a pertinente questão levantada por Losurdo, e já citada, a respeito da atual
dissociação, no discurso hegemônico ocidental, entre a condenação do antissemitismo e
do racismo dirigido aos povos coloniais - fenômenos que, como vimos, nasceram
historicamente ligados -, ganha todo o seu peso. Com efeito, pergunta o autor, por que à
Nuremberg que condenou os grandes criminosos nazistas não se seguiu outra,
igualmente fundamental, que seria a "Nuremberg" para julgar os grandes crimes
perpetrados contra os povos coloniais? A resposta a esta pergunta, dada por Losurdo,
levanta um tema central para o autor, realmente penetrante e que faz pensar. Ela consiste
no tema das Herrenvolk democracys (a grafia, tal como cunhada por certa historiografia
norte-americana, mistura propositalmente o alemão e o inglês).
Em resumo, o autor sustenta que a referida dissociação se deve ao fato de que o
julgamento do nazismo foi historicamente legitimado pela superioridade moral das
democracias e dos Direitos Humanos a elas ligados. Ocorre que as democracias
ocidentais foram - e, para Losurdo, ainda seriam - historicamente democracias para os
povos-senhores, que, se de um lado limitavam o poder e garantiam direitos nos países
ocidentais, de outro, perversamente, legitimavam (e ainda legitimariam) as piores
arbitrariedades e violências contra os povos não brancos. Eis aí a razão mais profunda
que leva o autor a, como já notamos, conferir um peso absolutamente secundário à
questão democrática, submetendo-a ao que seria denominado em tempos passados de
"contradição fundamental", a qual simplesmente subsumiria todas as demais e se
encarnaria na luta anti-imperialista. De fato, o que Losurdo parece querer nos dizer o
tempo todo é: se hoje, como ontem, a democracia e os Direitos Humanos são usados
como ideologia pelas potências ocidentais para, através das chamadas "intervenções
humanitárias", legitimar seus próprios interesses estratégicos e submeter o resto do
mundo, a tarefa da esquerda deve ser, como outrora propôs a Terceira Internacional,
apoiar incondicionalmente a "luta dos povos" contra o "Império", quaisquer que sejam
suas compreensíveis limitações ideológicas. O que importa agora é a questão nacional.
A questão democrática vem depois? Eis aí a fórmula para o desastre.
A arte da evasiva
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No livro em questão, apesar das evidentes negações e distorções históricas, sem dúvida
há muitas coisas verdadeiras. Sobretudo, o autor tem toda razão ao expor os dois pesos
e as duas medidas com que as potências ocidentais (incluindo Israel entre elas), tratam,
de um lado, a si mesmas e os seus aliados e, de outro, os seus inimigos. Entretanto,
Losurdo, que o tempo todo pretende criticar o que denomina de dogmatismo unilateral
que estaria impregnado na "linguagem do Império", não escapa, ao fim e ao cabo, ele
mesmo de ser dogmático, pois as elaborações teóricas e digressões históricas de que se
utiliza para expor o maniqueísmo da ideologia da "guerra de civilizações" repousam, como
tentamos argumentar, elas mesmas em uma evidente simplificação, uma estrutura binária
jamais questionada. O resultado, malgrado as aparências conferidas pela erudição, é a
produção de um discurso tão estreito e autoritário quanto aquele a que o autor se opõe,
sustentado numa estratégia de repressões e desconversa. Terrorismo, há aquele dos
poderosos e o dos fracos e desesperados. Este último, embora lastimável, é
compreensível. Fundamentalismo? Há vários, mas devemos distinguir aqueles que
sustentam pretensões imperiais daqueles através dos quais se expressam legítimas
aspirações nacionais. De quais tomaremos partido? Filoislamismo e ódio ao Ocidente?
Apenas estratagemas com que, desde o colonialismo clássico, os ideólogos dos "povos
senhores" procuram intimidar os seus adversários13. Já com relação ao antiamericanismo
e antissemitismo14, a resposta é dupla. No que concerne aos supostos movimentos
islâmicos de libertação nacional, eles existem, mas não passam de fenômenos residuais,
reações compreensíveis a agressões históricas. Já com relação à esquerda (sobretudo,
a comunista, filiada, assim como o autor, à tradição da Terceira Internacional), é como se
tivéssemos um silogismo oculto: a) a esquerda, embora reconheça a importância da
questão nacional, é internacionalista; b) assim, nela não há lugar nem para
antiamericanismo nem, muito menos, para antissemitismo; c) logo, isto não existe na
esquerda, é puro mito (apague-se as evidências em contrário!).
Já se disse que Domenico Losurdo é mestre na arte de defender acusando. A linguagem
do Império é um livro escrito por um expoente de certa esquerda, cujo público, é
verossímil presumir, deve ser formado, em grande parte, por leitores simpáticos a essa
mesma esquerda. Ao fim da empreitada, pretensamente desmistificadora, um e outros
saem com a consciência tranquila, tanto em relação aos engajamentos passados quanto
aos presentes. O inimigo foi claramente apontado. Fundamentalmente, ele continua o
mesmo. Os aliados já foram designados por suas supostas virtudes anti-imperialistas. O
caminho a seguir é claro e as objeções, puras mentiras ideológicas, não passariam de
"uma linguagem, um discurso que busca justificar a pretensão de um domínio universal",
segundo as palavras do autor do texto da contracapa da edição brasileira do livro, que,
sintomaticamente, é um professor de uma universidade paulista conhecido por ter
saudado calorosamente o 11 de Setembro e por defender uma aliança com o
"internacionalismo islâmico" (sic.) para destruir Israel? Sem mais comentários.

Referências

A linguagem do Império, São Paulo, Boitempo, 2010.
Ver a bela resenha de um outro livro de D. Losurdo, feita por Cícero Araújo para o número 4 da revista Fevereiro,
denominada "O stalinismo recauchutado de Domenico Losurdo".
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Neste ponto, Losurdo se opõe a Toynbee, pois recusa a simples caracterização de "arcaísmo" para os
movimentos que considera de libertação nacional.
Assim, por exemplo, Hitler, se expressava sobre a América, em termos que hoje seriam familiares a certa
esquerda: "a civilização americana é de natureza puramente mecanizada. Sem a mecanização, a América se
desintegraria mais rapidamente do que a Índia. (...) meus sentimentos contra o americanismo são de ódio e de
profunda repugnância". Apud Ian Buruma e Avishai Margalit, Ocidentalismo, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2006,
p. 23.
O conceito de revolta fetichista é usado por Moishe Postone em sua análise da lógica do antissemitismo presente
em seu texto "Anti-semitismo e Nacional Socialismo". Este texto pode ser encontrado no site português da
revista Exit.
Entretanto, a comparação que faz entre a esquerda sionista e o chamado social-chauvinismo da Segunda
Internacional é discutível. Para falar apenas das primeiras décadas do Estado de Israel, quando os partidos de
esquerda eram hegemônicos, é verdade que houve na esquerda israelense o desvio nacionalista (sobretudo na
campanha do Suez, em 1956), mas a assimilação deste àquele dos sociais-democratas fica prejudicada pelo fato
de que estes últimos apoiaram uma guerra claramente imperialista, enquanto os sionistas de esquerda viramse, ao menos nas três guerras mais importantes que travaram (1948, 1967, 1973), diante de guerras que lhes
foram impostas, sob pena de destruição. Neste contexto israelense, que, sob todos os ângulos, é excepcional, a
defesa da nação ganha uma dimensão existencial, que não possuía no caso da social-democracia europeia. Para
um boa análise deste assunto, ver A Muralha de Ferro, de Avi Shlaim (Rio de Janeiro, Fissus, 2004).
"Infelizmente", completa, "essa exigência de reconhecimento é buscada às custas de outro povo, que tende a
ser assemelhado a uma tribo indígena, segundo o modelo estadunidense, naqueles anos confusos de grande
prestígio". A comparação entre a colonização sionista e o Far West americano consiste em uma falsificação
grosseira. É verdade que Herzl olhava com simpatia para os EUA, mas este nunca preconizou um extermínio de
árabes, mas sim um modelo paternalista, em que estes últimos seriam beneficiários do "progresso" trazido pela
colonização judaica. Além disso, e muito mais importante, a esquerda sionista, que constituía a ampla maioria
do movimento, não demorou em romper com a visão colonialista da população da Palestina como res nulis e a
reconhecer a legitimidade da reivindicação nacional dos árabes. A solução proposta foi a partilha da Palestina ou
mesmo, para o chamado sionismo classista, a instauração de um Estado binacional. Como se sabe, nenhuma
dessas duas possibilidades encontrou eco na liderança árabe-palestina, que era politicamente de extrema-direita
e que moveria, a partir de 1948, uma guerra de extermínio contra os judeus israelenses. Dizer isto, é claro, não
significa negar as culpas de Israel neste longo conflito com os árabes. Estas, embora sejam muitas, estão muito
longe de ser todas.
Para o antissemitismo no mundo árabe e islâmico, ver, além de Lews, Bernard, Semites and Antisemites (único
citado, mas não discutido, por Losurdo), ver La Nouvelle Judeophobie, de Taguieff, P.A., Do anti-sionismo ao antisemitismo, de Poliakov, L., e Muslim Antisemitism: a clear and presente danger, de Wistrich, R. É lícito esperar
que, se a chamada Primavera Árabe terminar por instaurar verdadeiras democracias árabes no Oriente Médio,
sua "prova dos nove" deverá ser o surgimento de uma vigorosa contestação pública deste antissemitismo.
Não é o que pensava a mais alta liderança árabe-palestina da época, Haj Amin Al-Husseini, o Mufti de Jerusalém,
cujos vínculos com a Alemanha nazista foram muito além do que Losurdo sugere, em mais uma lamentável
tentativa de esquiva a respeito da profundidade do antissemitismo árabe. Na realidade, a aliança selada entre a
liderança palestina da época e a Alemanha nazista foi muito além de uma mera aproximação tática. Ela constituiu
uma verdadeira aliança estratégica (militar, política e ideológica), como ilustra bem a ida de Husseini, após a
derrota da rebelião árabe na Palestina em 1939, para a Alemanha, onde foi recepcionado pessoalmente por
Hitler, que lhe conferiu nada menos do que o comando das SS muçulmanas da Bósnia, de onde o líder palestino
teve de fugir após a vitória dos partisans, os quais passaram a persegui-lo por crimes de guerra. Tudo isto é
escamoteado por Losurdo.
Sobre isto, tomando uma posição infelizmente rara na extrema-esquerda, S. Zizek (em Vivendo no fim dos
tempos, São Paulo, Boitempo, 2012, pp. 67-68) afirma que: "uma pergunta tabu deve ser feita: o que significa a
fixação dos países árabes e das comunidades muçulmanas de todo o mundo com o Estado de Israel? Ela não
pode ser explicada em termos de ameaça real às nações árabes (afinal de contas, Israel ocupa um território
minúsculo), sendo assim seu papel é obviamente sintomático: quando forças tão díspares como a absolutamente
corrupta monarquia saudita e os movimentos populistas contra o stablishment concentram-se no mesmo
inimigo, um intruso, isso não é prova de uma estratégia para evitar o verdadeiro antagonismo interno? (De fato,
os judeus funcionam como sintoma dos árabes, isto é, como personificação da recusa de enfrentar o impasse
imanente de sua própria sociedade, a corrupção, a incapacidade de lidar com o choque da modernidade." A tal
questionamento, aparentemente corajoso, deveria somar-se obrigatoriamente um outro: por que uma crítica,
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cuja obviedade é admitida pelo próprio Zizek, se transforma em tabu para certa esquerda. Responder a esta
questão implicaria a análise do antissemitismo, quase sempre revestido de antissionismo, presente nesta mesma
esquerda. Análise que Zizek não faz. Sobre este assunto ver: Poliakov, L., op., cit., Taguieff, P.A., op., cit., Wistrich,
R., "Left Against Zion", e "From Ambivalence to Betrayal," Johnson P. "História dos Judeus". Independentemente
dos problemas de suas posições políticas sobre o conflito israelense-palestino, devemos reconhecer que, na
esquerda radical, Robert Kurz (recentemente falecido), tem o inegável mérito de nunca ter se enganado com o
"antissionismo" de certa esquerda anti-imperialista. Dele ver, sobretudo, "Os assassinos de crianças de Gaza" e
"A Primavera Negra do Antiimperialismo" (ambos estão disponíveis no site português da revista Exit). Por fim,
gostaria de recomendar vigorosamente a leitura do brilhante e lúcido "História e Desamparo: Mobilizações de
Massa e Formas Contemporâneas de Desespero" de Moishe Postone, que faz a ligação entre antissemitismo e
antiamericanismo. Também de Postone, ver "Sionismo, antissemitismo e a esquerda" e "Hamburgo, 2009 - um
outro Outono Alemão" (todos estão disponíveis no site português da revista Exit).
Trata-se de Oriana Fallaci a quem (corretamente) Losurdo não hesita em classificar como islamófoba. Aqui
aparece a dificuldade de sua proposição de estabelecer a diferença entre racismo e crítica legítima com base no
critério de existência de uma reivindicação de discriminação negativa. Como, ao que parece, O. Fallaci não
propõe nenhuma lei contra os muçulmanos, por que então Losurdo não aceita, coerentemente com o que havia
dito sobre o antijudaísmo, a crítica dela como legítima?
Sobre a questão do negacionismo, chega a ser incrível que, em um livro como o de Losurdo, aparentemente
dedicado a analisar questões como o antissemitismo, o antissionismo e o filoislamismo, o nome de Roger
Garaudy apareça apenas para... sustentar o argumento de que seu negacionismo seria menos grave do que
aquele de autores como J. Keegan, os quais escrevem sobre a história dos EUA fazendo abstração do genocídio
dos pele-vermelhas, ou até mesmo legitimando-o. Losurdo afirma que Garaudy reconhece ao menos que os
deportados judeus sofreram crueldades dos senhores hitleristas...
O livro supracitado de Ian Buruma e Avishai Margalit é sumariamente catalogado, por Losurdo, entre as obras
de ideólogos da guerra. O que é falso.
A posição de Losurdo sobre o antissionismo não fica clara, pois, também neste ponto, ele se esquiva da questão.
Aqui não me é possível expor os notórios vínculos entre certo antissionismo, tão presente no tipo de esquerda a
que pertence o autor, e o antissemitismo. Ver bibliografia citada na nota 9.
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Ruy FAUSTO

a teoria da história de Zizek
NOTA: O presente texto é o segundo de uma série de quatro artigos - o
primeiro foi publicado em Fevereiro número 1 - que tem por objeto fazer a
crítica dos escritos de Zizek e de Badiou. Ele visa uma espécie de teoria da
história que se encontra no livro de Zizek, Em Defesa das Causas
Perdidas. A primeira versão deste artigo, escrita em setembro de 2010,
abordava a versão inglesa (original?) do livro, In Defense of Lost
Causes (Londres/ Nova York, Verso, 2008, abrevio por ID). Quando retomei
esse texto de Zizek, visando a presente publicação neste número 5,
de Fevereiro, me dei conta de que, na edição francesa, de 2012 (En
Défense des Causes Perdues, Paris, Flamarion, trad. de Daniel Bismuth,
abrevio por EnD), o autor eliminara uma parte considerável do livro,
incluindo o que se poderia considerar seu núcleo teórico, que era o objeto
principal da minha crítica. Mas a tradução brasileira de 2011 segue o
original inglês, e este continua circulando. Assim sendo, não vejo por que
abandonar o antigo projeto. De fato, ele aborda o Zizek que o público
brasileiro conhecerá, além da circunstância de que o texto inglês roda pelo
mundo. De resto, se, na versão francesa, partes importantes são
eliminadas, ela conserva muitas coisas, digamos, "objetáveis" do livro, as
quais, de resto, reaparecerão em publicações mais recentes do prolífico
autor. Minhas conclusões gerais sobre Zizek e Badiou virão essencialmente
nos dois últimos artigos, mas não consegui fugir à tentação de antecipar
aqui uma ou duas conclusões gerais. Isto porque, dado o tsunami midiático
que os dois desencadearam, há certa urgência na intervenção. -Meu texto
estava praticamente redigido quando li a resenha dos dois últimos livros de
Zizek, que John Gray, professor emérito da London School of Economics,
publicou na New York Review of Books1. E li também a violenta resposta
de Zizek, em seu blogue na página eletrônica da editora Verso2. Darei um
lugar a essas duas peças, no final desse artigo.

Há Em Defesa das Causas Perdidas uma série de desenvolvimentos, que convergem
para uma espécie de teoria da história. Dir-se-á que examino só uma pequena parcela
do que escreveu Zizek e, eventualmente, que lá talvez não esteja o melhor desse autor.
Sobre a extensão do campo considerado, repito que não ficarei por aqui, embora não
tenha nenhuma intenção de cair na esparrela de compor uma suma, crítica embora, da
volumosa obra do autor. Quanto ao segundo ponto, acredito no seguinte princípio. Para
criticar os grandes autores, como Marx, Husserl ou Sartre, é preciso, sem dúvida,
enfrentar os melhores textos, senão a crítica não atinge seu objeto. Porém, quando se
tratar de autores - digamos - que não são grandes, vale abordar todo tipo de texto.
Inclusive os piores, se é que estes são mesmo os piores; o que me importa é que ele
escreveu o que comento. A meu ver, basta. O leitor julgará.
A sequência de textos que compõe uma espécie de teoria da história no livro Em Defesa
das Causas Perdidas articula - ou mistura - exemplos com teses teóricas. Para efeito
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das considerações que farei aqui, acho que poderia esquematizar esses textos em
quatro grupos: 1) os que concernem à insurreição bolchevique de 1917 e ao poder
bolchevique em seu primeiro período, que se conectam com certas considerações
teóricas sobre a relação sujeito/ objeto e sobre a necessidade histórica; 2) os textos que se situam no plano da teoria da literatura - onde se fala de Kafka, de Borges, de
Eliot etc., que, no plano teórico, concernem ao problema da presença de um autor
contemporâneo na obra de um autor do passado e também ao tema da necessidade
histórica; 3) as passagens sobre a questão das relações entre Marx, de um lado, e Mao
ou Stálin, de outro (o contexto teórico adjacente é o mesmo do grupo 2); 4) os
desenvolvimentos propriamente teóricos, construídos sobre aqueles exemplos (ou viceversa), e que propõem uma espécie de teoria sobre as relações entre necessidade e
acaso na história. Esses temas e problemas não são os únicos do livro, mas, nos limites
deste artigo, vou ficar só com eles.
O ponto de partida é, ou poderia ser, uma passagem de Terrorismo e Comunismo de
Trotski, o pequeno livro que ele escreveu contra a obra de Kautsky, de mesmo nome.
Esse texto, que, em geral, nem mesmo os trotskistas quiseram assumir, é uma defesa
do terrorismo revolucionário e da intervenção do "poder do proletariado" contra
iniciativas democráticas, como eleições. Trotski - citado por Zizek - escreve: "Se o
regime parlamentar, mesmo em período de desenvolvimento ?pacífico?, estável, era
antes um método grosseiro de descobrir a opinião do país e na época de tempestade
revolucionária perdeu completamente sua capacidade de seguir o curso da luta e o
desenvolvimento da consciência revolucionária, o regime soviético, que está ligado mais
de perto, mais diretamente, mais honestamente à maioria, trabalhadora, do povo, ganha
de fato sentido (does achieve meaning), não refletindo a maioria, mas criando-a
dinamicamente"3. Zizek comenta (é preciso fazer uma citação mais ou menos longa):
"Este último ponto se baseia numa premissa filosófica crucial que torna profundamente
problemática a teoria do conhecimento materialista-dialética padrão (standard) [o
conhecimento como] ?reflexo? (?) o temor de Kautsky de que a classe operária russa
tomasse o poder ?cedo demais? supõe (implies) a visão da história como um processo
?objetivo? que determina antecipadamente as coordenadas possíveis das intervenções
políticas; no interior desse horizonte, é inimaginável que uma intervenção política radical
possa mudar essas mesmas coordenadas ?objetivas? e, assim, de certo modo, criar as
condições de seu próprio sucesso. Um ato adequado (proper) não é apenas uma
intervenção estratégica numa situação, limitado por suas condições - ele cria
retroativamente suas próprias condições"4. Algumas páginas mais adiante, a política
bolchevique vai servir de exemplificação para a teoria da necessidade histórica que está
implicada nesse contexto: "(?) a partir do momento (once) em que os bolcheviques
ganharam e estabilizaram seu domínio do poder, sua vitória apareceu como o resultado
e a expressão de uma necessidade histórica mais profunda (?)"5.
Por ora, examinemos o primeiro texto e o comentário que dele faz Zizek. A passagem
de Trotski vale o que vale qualquer argumentação casuística de cobertura de um golpe
de Estado. Trata-se do conhecido bordão: a vontade do povo não está lá num resultado
eleitoral, nem nas decisões do parlamento, mas em outro lugar - na comunidade
nacional, no espírito do povo encarnado pelo governo, no "Estado Nacional" etc. etc.
Dir-se-á que se trata de um caso especial, porque aqui teríamos a "ditadura do
proletariado"? Mas seria possível, ainda hoje, depois de tudo o que se viu, conceder a
um governo que tem contra si a maioria do proletariado (isso acontecia na Rússia, já no
final do primeiro semestre de 1918) arvorar-se em encarnação do proletariado?6. Pois
Zizek assume sem mais esse texto de Trotski7. E não se limita a assumi-lo. Ele trata de
lhe atribuir uma dignidade teórica. A passagem remeteria à (verdadeira) "teoria
materialista do conhecimento", aquela que não aceita a teoria do reflexo. (Não gosto da
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teoria do reflexo, mas refutá-la através do elogio do autoritarismo pré-totalitário de
Trotski, é um equívoco teórico e um desastre político). E remeteria à crítica da "visão
positivista da história como processo objetivo". O fechamento das instâncias
representativas seria, assim, o remédio para o "objetivismo histórico". A teoria
materialista tornaria pensável e legítima a criação "retroativa" das "condições do
sucesso" "de uma intervenção política radical".
Até aqui, chegamos a dois resultados: 1) Zizek diz amém a uma passagem
do Terrorismo e Comunismo de Trotski, que justifica a liquidação do regime parlamentar
(sabemos, por outro lado, que ele assume as teses do conjunto do livro8, teses que
justificam o terror de Estado e que dizem muito sobre a responsabilidade do leninismotrotskismo pelo que veio depois); 2) Zizek acha que lá se encontra (ou de lá se pode
tirar) uma importante teoria epistemológica materialista e dialética.
Mas não ficamos por aí. De Trotski, somos conduzidos a? Borges, Kafka e Eliot. Antes
de discutir o que vem em seguida, é importante insistir no que representa, como efeito,
tal tipo de salto. Zizek não fala apenas de política. Ele eleva a política à teoria literária.
Que o leitor fique atento a esses movimentos. Eles não são a única coisa a observar no
texto, porque importa também e, em primeiro lugar, a análise do conteúdo; o jogo de
espelhos da articulação geral completa o jogo interno dos raciocínios de Zizek. Pois
bem. Se Zizek se entusiasma com a intervenção bolchevique (com o golpe de Estado
em nome do proletariado?), ele vai mostrar que, de forma análoga ao poder
bolchevista,? os poetas também modificam o real e o passado. "Cada escritor" - escreve
Borges citado por Zizek - "cria seus próprios precursores. [trata-se de Kafka, em sua
relação com vários outros, prosadores, poetas ou filósofos, desde Zenão de Eleia até
Browning e, para além dele, passando pelo chinês Han Youn, do século IX, Kierkegaard
e depois Léon Bloy etc. RF]. Sua obra modifica nossa concepção do passado, como
modificará o futuro"9. De Borges, vamos a Eliot (que é referido por Borges). Trata-se do
ensaio "Tradition and the individual talent". Eliot trata da relação de cada grande poeta
(ou artista em geral), com o passado. Este tem de escrever como se todo o passado da
poesia, desde Homero, estivesse presente, fosse contemporâneo. Quando surge uma
obra de arte, o passado existe como uma ordem ideal que esse novo objeto modifica
em maior ou menor medida. Aquela ordem, que era completa, é agora alterada e, assim,
"relações, proporções, valores de cada obra de arte em relação ao todo, são
reajustados". E, com isto, "o passado deve ser alterado pelo presente tanto quanto o
presente é dirigido pelo passado"10. Esses textos (de Borges e Eliot) permitiriam,
segundo Zizek, dar "a solução propriamente dialética ao dilema ?ele está realmente na
fonte, ou só o lemos na fonte (?)? [isto é, por exemplo, certos movimentos kafkianos já
estão objetivamente em Browning ou não? RF], (?) ele está lá, mas só podemos
perceber e afirmar isto retrospectivamente, da perspectiva de hoje"11. Esse último ponto
eu o deixarei de lado por ora, porque ele tem uma relação direta com a terceira série de
textos. Fiquemos com o paralelo: intervenção bolchevista, de um lado, e intervenção
dos poetas, de outro. O que escrevem Borges e Eliot converge com o que diz Trotski
em Terrorismo e Comunismo? Isto é, a aproximação entre as duas séries de textos é
rigorosa e legítima? Dir-se-ia que estamos longe da política à teoria literária. Essa
resposta vai no caminho certo, mas assim formulada é, evidentemente, muito superficial.
A diferença entre os dois casos é, na realidade, substancial, e não apenas de objeto.
De fato, na relação Kafka/ Browning (ou Kafka/ Kierkegaard ou Kafka/ Léon Bloy etc.),
segundo Borges, ou na interferência do poeta sobre a tradição literária, de que fala Eliot,
não existe nem luta nem violência (as duas coisas não são idênticas, mas aqui vão no
mesmo sentido). Na intervenção política e bolchevique a fortiori, sim. Não se diga que,
no primeiro caso, há "luta simbólica", "violência simbólica" ou algo por aí. Os dois casos
são essencialmente diferentes. Quando um poeta se "insere" (objetiva-subjetivamente)
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na obra de um poeta do passado, a inserção não vai propriamente contra certas forças
que se opõem a ela (Browning resiste a Kafka? De algum modo, mas não propriamente),
e se, de certa maneira, pode-se dizer que sua intervenção se sobrepõe a outras
intervenções possíveis (a que "descobriria", por exemplo, um outro romancista moderno
em Browning), essas alternativas "em si e para si" não são exclusivas da primeira.
Outras leituras do passado não só continuam sendo possíveis, mas eventualmente
poderiam coexistir com a primeira. É verdade que, se um poeta ou romancista muda os
"valores" ou o significado de toda uma tradição poética, essa mudança parece excluir
outros arranjos globais do passado. Porém a exclusão é, aqui, relativa. As alternativas
permanecem como leituras possíveis ou virtuais. No caso da política, e a fortiori do
bolchevismo, a intervenção não só vai substancialmente contra certas forças de
resistência, mas, por isso mesmo, exclui outras intervenções. Claro que, no futuro, a
situação poderia se inverter. Tal coisa só poderá ocorrer, entretanto, se for neutralizada
a ação inicial. Ou ganha um lado, ou ganha o outro. (Evidentemente, poderia haver,
também, um equilíbrio de forças: trata-se precisamente de um jogo de forças). Os dois
casos não são estruturalmente comparáveis.
Vamos mais adiante. Disse que havia um terceiro grupo de exemplos, os que
concernem à relação Marx, de um lado, e Mao ou Stálin, de outro (Zizek se refere
também à relação Lênin/ Mao etc.). Zizek afirma que haveria três respostas principais
para o "antes cansativo (sic) debate sobre as origens do maoísmo (ou do stalinismo)",
em sua relação eventual para com Marx: a "dos anticomunistas ?duros? e dos
partidários ?duros? do stalinismo" que afirmam "que há uma lógica direta imanente"
conduzindo de Marx a Stálin, passando por Lênin e chegando a Mao; a dos críticos
"leves" que afirmam "que a viragem stalinista (ou, antes dela, leninista)" explora uma
possibilidade inscrita na teoria de Marx, a teoria oferecendo também, entretanto, outras
possibilidades (Marx não seria, aqui, nem inteiramente absolvido, nem inteiramente
condenado) e a dos que rejeitam o stalinismo e eventualmente também o leninismo
como estranho "à pureza do ?ensinamento original de Marx?". Diante dessas três
opções, Zizek é categórico: "Devemos rejeitar as três versões que se baseiam na
mesma subjacente noção lienar-historicista da temporalidade e optar pela quarta
versão, para além da falsa questão: ?em que medida Marx é responsável pela catástrofe
stalinista? Marx é inteiramente responsável, mas retroativamente, isto é, vale para
Stálin o mesmo que para Kafka na famosa formulação de Borges; os dois criaram seus
próprios predecessores"12.
Assim, somos remetidos ao mesmo modelo. Stálin estaria em Marx, mais ou menos
como Kafka em Browning. De novo, nos perguntamos: o paralelo é correto? Qual a
diferença entre os dois casos (Stálin/Marx e Kafka/Browning)? Ela é análoga à que já
vimos para o paralelo anterior (intervenção bolchevista/ Kafka em Browning etc.), mas
aqui se pode precisar um pouco mais. Se para o caso anterior, insisti no aspecto
"violência", aqui desenvolvo o lado "diferença", aliás, também presente - mas não o
privilegiei - no paralelo anterior. Kafka está em Browning?, pergunta Zizek. Zizek
responde que sim, mas - repetindo o que escreve Eliot em relação aos poetas - diz que
só está depois que surgiu Kafka, não antes. Da mesma maneira, ele pergunta: Stálin
está em Marx? Está, mas só depois que veio Stálin, foi este quem criou a presença dele
mesmo em Marx e a sequência Marx-Stálin. Ora, o que não funciona nesse paralelo?
Se entre Kafka e Browning, há, claro, diferenças (a diferença é, mesmo, de qualquer
modo, primeira), ela não é da ordem da contradição. Não existe contradição, há, no
máximo, contrariedade entre Browning e Kafka. Diz-se que cada obra de arte exclui as
outras. Sim, mas as exclui, eu diria, em sentido fraco. Claro, poderíamos nos perguntar
se Kafka é fiel a Browning. Mas já não teria muito sentido se perguntar se Browning
aceitaria escrever o que Kafka escreveu. Ora, entre Marx e Stálin, a situação é
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diferente. Marx e Stálin como que concorrem na mesma pista (e em sentido forte,
fortíssimo mesmo, para além dos paralelos literários). Trata-se de saber: 1) Se Stálin é
fiel ao que dizia Marx; como também 2) de "imaginar" - mas esse "imaginar" não é
arbitrário, porque se baseia em posições precisas a respeito de diversos problemas,
ainda que a resposta não possa ser absoluta - o que pensaria Marx de uma ação de
Stálin. Então, por exemplo, indagar-se-ia como Marx concebia uma ditadura do
proletariado, o que ele poderia pensar de genocídios etc. Ora, ao fazermos do tema
Kafka/Browning etc. o modelo para entender a relação Marx/ Stálin, essas questões
perdem todo sentido, elas são simplesmente ou essencialmente anuladas; supomos
resolvido o problema da compatibilidade dos dois, que é o grande problema. Como?
Escolhemos um modelo que, certo, supõe a possibilidade de que a comparação não
funcione: pode ser que não seja válido ler Kafka em Browning. Mas se existe essa
possibilidade, está afastada a possibilidade de que os dois autores se excluam
essencialmente, como pode ser o caso com os modelos políticos de Marx e de Stálin.
(O que é enganoso nos dois casos, é que a resposta é sempre aproximada: só que a
aproximação de um é essencialmente diferente da aproximação do outro). Ao
escolhermos o modelo dos chamados (imperfeitamente) de "precursores" em literatura,
a exclusão por contradição não se põe, resta a diferença que poderá ou não ser da
ordem da contrariedade (este é o único problema que resta)13. Também poderíamos
argumentar assim. Zizek supõe uma não presença do personagem futuro no
personagem do passado na situação ante, mas afirma essa presença na situação post.
A resposta seria aparentemente equilibrada. Mas, na realidade, não é. E isto porque só
o a posteriori é decisivo, só a resposta que ele dá a posteriori decide da atitude a tomar
no presente. E, a posteriori, a resposta é continuísta14. Para terminar esse parágrafo,
tomemos um exemplo nosso. Se passarmos dos exemplos de Eliot e Borges para
outros, tirados da literatura em língua portuguesa - a transposição é legítima -, o que
Zizek afirma é que Stálin estaria presente em Marx, mais ou menos como Ricardo Reis
(Fernando Pessoa) estaria presente nas Odes de Horácio? Ou, simplificando apenas,
Marx estaria para Stálin, mais ou menos como Horácio para Ricardo Reis (Fernando
Pessoa). Vê-se imediatamente o absurdo da comparação. Entretanto, é necessário
tentar mostrar por que esse absurdo é absurdo - o que, precisamente, queria fazer aqui.
(Nesse ponto, a gente se dá conta de que quanto mais absurdo é o absurdo, mais
laborioso é o trabalho de desmistificação. E, entretanto, não podemos nos abster desse
trabalho, porque, então, corre-se o risco de ter de enfrentar o famoso topos do
"contraintuitivo" ["é contraintuitivo, mas verdadeiro"] um dos "brinquedos" prediletos de
Zizek. Sem prejuízo da argumentação aqui desenvolvida, ocupar-me-ei, no próximo
texto, em desconstruir também essa [meta] impostura).
Vemos a que nos conduzem essas considerações. Longe de ser inocente, ou de ser um
simples exercício brilhante de teoria filosófico-literária, o intermezzo literário de Zizek
tem uma função ideológica precisa. Através de um falso paralelismo, ele leva a uma
justificação da suposta posteridade totalitária "de" Marx. Esse é o enjeu real de toda
essa construção. Mas Zizek não fica aí. Vem por cima uma teoria, que já apareceu
indiretamente. De fato, essas considerações culminam com teses sobre a relação entre
contingência e necessidade histórica. Ao discutir a relação entre leninismo e maoísmo
(mas aqui nos interessa a teorização subjacente, que vale também para os demais
casos), Zizek escreve: "Deve-se dizer assim que, uma vez que a passagem
(contingente) do leninismo ao maoísmo ocorreu, ela só pode aparecer como
"necessária", isto é, se pode (re)construir a ?necessidade interna? do maoísmo
como "estágio" seguinte do desenvolvimento do marxismo"15. Zizek pretende nos
brindar aí com a verdadeira teoria dialética da relação entre contingência e necessidade:
"Este é o movimento da ?universalidade concreta?, esta ?transubstanciação? radical,

www.revistafevereiro.com

118

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

através da qual a teoria original tem de se reinventar num novo contexto: só ao
sobreviver a este transplante, ela pode emergir como efetivamente universal"16. E quem
não acreditar que a teoria zizekeana sobre a relação entre contingência e
necessidade é o suprassumo da dialética, é, na realidade, um cultor da "noção linearhistoricista da temporalidade"17, alguém que, de resto, se ocupa demais da "cansativa"
e "falsa" questão de saber em que medida a catástrofe já está inscrita em Marx. "Para
compreender essa interversão da contingência em necessidade, é preciso abandonar o
tempo histórico padrão (standard) linear estruturado como realização de possibilidades
(no momento temporal X, há múltiplas direções que a história pode tomar, e o que
aconteceu efetivamente é a realização de uma de suas possibilidades): o que esse
tempo linear é incapaz de apreender é o paradoxo de uma emergência efetiva
contingente (contingent actual emergency) que retroativamente cria sua própria
possibilidade: só quando a coisa ocorre podemos "ver" como ela foi possível"18.
Evidentemente, ao discutir de uma forma rápida - é o mínimo que se poderia dizer questões tão espinhosas como as da contingência e da necessidade, Zizek arma uma
cilada a seus críticos. Porém, uma vez que comentamos seus textos, somos obrigados
a discutir esses problemas e não há como escapar de uma certa brevidade. Vamos a
eles. Esse desenvolvimento também não tem rigor. De uma forma resumida, poder-seia dizer: para poder recusar toda ideia de possibilidade histórica, Zizek confunde o par
contingência/ necessidade, com o par virtualidade/ efetividade. Que um acontecimento
histórico seja efetivo, não significa que em sua origem não se possa encontrar
elementos que remetam à contingência. Quanto aos acontecimentos não efetivos, se
toda necessidade absoluta deve ser excluída (se ela estivesse presente, eles teriam se
efetivado) mesmo a posteriori se podem reconhecer diferentes linhas de necessidade e
de contingência. Em suma, não se pode confundir os dois pares. Se a não efetividade
(a contingência que se "perenizou") exclui a necessidade absoluta, todas as outras
combinatórias são possíveis. E isto pode ser visto pela leitura da historiografia. A tese
de Zizek não contradiz apenas a boa historiografia, ela contradiz a historiografia em
geral. Não há historiador que não considere linhas mais ou menos necessárias, ou mais
ou menos contingentes, no material histórico de um passado recente ou remoto. De fato,
ocorre que a efetividade traz consigo a aparência de necessidade (Zizek escreve, aliás,
"a passagem (?) só pode aparecer")19. É difícil e arriscado discutir aqui as razões dessa
aparência. É como se, por uma espécie de ilusão transcendental, a razão tendesse a
racionalizar o real por toda parte. Na realidade, a efetivação não transforma o
contingente em necessário, mas sim o contingente virtual em contingente efetivo, o que
é outra coisa (além das eventuais cadeias de necessidade que podem estar presentes
e que se efetivam). Zizek simplifica isso tudo pela subrepção do efetivo no necessário e
diz que essa teoria é a de Hegel. Aqui, não é o problema histórico o que mais nos
interessa e a leitura de Hegel, mesmo para quem passou muitos anos estudando sua
obra, é sempre complicada. Mas vamos lá. Aquilo que Zizek apresenta como sendo a
leitura hegeliana da história, remete a um pseudo-hegelianismo bastante grosseiro, na
realidade, uma variante da versão mais vulgar. Hegel não "liquida" a contingência, nem
na apresentação do sistema, nem na história. Há um trabalho da razão sobre a
contingência, que, em geral, mais do que de Aufheben, ele chama de "superação"
(überwinden) da contingência20. O hegelianismo não é um "necessitarismo". Mesmo a
posteriori, a contingência permanece lá, como momento do processo (como, de algum
modo, ela permanece até o final na Darstelung [exposição], afetando também as figuras
lógicas ou fenomenológicas mais altas). Zizek supõe que todo o trabalho da razão é
redução à necessidade. Entretanto, a razão não se confunde com a necessidade. De
resto, necessidade e contingência, presentes como momentos até o final (histórico,
lógico ou fenomenológico), são, na relidade, superadas (überwinden), por um terceiro
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conceito, que é o de liberdade. Segundo Hegel, o ato livre recolhe linhas de necessidade
e de acaso, e as transfigura em liberdade.
Mais importante do que a discussão sobre Hegel é o que se poderia dizer a respeito de
Marx. Quando Zizek se refere ao tema da necessidade e da contingência em Marx e no
marxismo, ele em geral fala dos "lugares comuns" da "necessidade que se expressa no
jogo acidental das aparências e através dele"21. Porém, mais do que essa formulação,
que não é satisfatória por que a ela subjaz um elemento teleológico não explicitado,
seria preciso se debruçar sobre o esquema da história que Marx apresenta
principalmente nos Grundrisse. Um exame desses textos mostra como Marx modula
necessidade e contingência, na história, sem que a situação se modifique em nada, pelo
fato de que julgamos a posteriori. Cada modo de produção tem uma necessidade
própria, sendo a necessidade interna do capitalismo a mais forte. Essa necessidade é
antes negativa, isto é, trata-se de necessidade de ruptura do modo, por causa de suas
leis internas. Mesmo se essa necessidade vai se constituindo progressivamente, já
antes da crise do sistema, na origem primeira deste, não há propriamente necessidade,
mas contingência e, em certo sentido, liberdade. Ambas atuando, entretanto, sobre a
base de pressupostos, que são os elementos resultantes da decomposição das formas
anteriores. Não vou levar mais longe essa análise, mas é evidente que ela nos põe
diante de um tratamento do tema na história, que deixa longe as elucubrações de
Zizek22. Zizek não diz nada sobre isto: pergunto-me se lhe passou pela cabeça a ideia
(essencial), de que o esquema da história em Marx tem implicações sérias e rigorosas,
para pensar necessidade e contingência históricas. A acrescentar: Zizek jura que sua
"teoria" da transubstanciação da contingência em necessidade exprime a dialética mais
rigorosa, a de Hegel e a dele, Zizek; quanto àqueles que não acreditam nela - e aqui
vem algo muito curioso - ele os acusa de "historicistas", ou de cultivar uma visão "linearhistoricista standard" da história universal. Com relação a esse ponto, me pergunto: por
que "historicista"? Por que "leitura linear historicista standard" da história? De onde
Zizek tirou isto? Ele tirou de Althusser, é claro. Mas se o que diz Althusser sobre a
história em Marx (como sobre O Capital etc.) é, em geral, errado, não se pode duvidar
da seriedade de Althusser quando diz o que diz. Quando ele fala de "historicismo",
sabemos bem o que quer dizer com isto. O mesmo se poderá dizer dos seus outros
argumentos, mesmo os mais incorretos. Ora, as acusações de "historicismo", de visão
linear da história etc., na boca de Zizek, têm, pelo contrário, todo o ar de uma acusação
gratuita, que carece de qualquer tipo de rigor. Observe-se que, se se trata de falar em
"linearidade", não é a ideia de uma história em que se efetiva o possível a que parece
incorrer nesse pecado, mas antes a de um contínuo modal, um processo que
é ante contingente, mas que post se transforma numa "placa" de necessidade? Assim,
Zizek não só defende teses teórica e historicamente muito contestáveis, mas, ainda por
cima, põe-se a alardear o rigor dos seus resultados, denunciando os adversários com
epítetos, que, certo, não são injuriosos, porém - mais grave do que isto - têm todo o ar
de etiquetas gratuitas, cuja única justificativa é seu "grande efeito".
E ainda mais importante, e já no plano das primeiras conclusões sobre o fenômeno
Zizek: qual a significação geral dessa "teoria" da necessidade exposta? Ou, que função
ela tem? A significação geral e a função são evidentes: ela elimina qualquer ideia
de contra-história. Aceitas as regras de Zizek, toda tentativa de pensar caminhos
alternativos para uma história que já se efetivou é impossível (ou é uma ilusão
historicista etc.)23. Ora, é evidente a implicação disso: como a crítica histórico-política
está ligada, de algum modo, à possibilidade de pensar uma contra-história, ou, antes,
"contra-histórias", a argumentação de Zizek bloqueia toda crítica. Ela é um formidável
aparelho de supressão da crítica. De fato, sob uma aparência radical, seu discurso é
acrítico (anticrítico) e repressivo. Se o leninismo se impôs, é vedado pensar a
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possibilidade de que ele não tivesse se imposto. Antes, isso poderia ser feito, agora não
pode mais? Vê-se a enormidade desta "teoria". Nela está presente uma dose
considerável de dogmatismo e de autoritarismo. Toda essa máquina teórica - na
realidade, ideológica, no sentido mais preciso do termo - tem por finalidade justificar
formas históricas e formas políticas que trazem o selo da "ditadura do proletariado", mas
que desde 1918 pelo menos, se sabe, representam bem mais a ditadura "sobre" o
proletariado e sobre o resto da população. Em resumo: o discurso de Zizek é como
um ukase da censura. Embora ele próprio viole pelo menos uma vez essa regra, de
direito (isto é, nos termos de sua "teoria geral da história") é proibido discutir o que
aconteceu. Quem não obedecer a esse preceito vai para o lixo do "historicismo".
As elucubrações de Zizek sobre a história, a relação entre o presente e o passado, a
significação da contingência e da necessidade, que, como mostrei, se apresenta em
forma de exemplos, meio teorizada, se prolongam ainda em textos sobre outros autores:
Deleuze, principalmente, onde aparece uma referência a Proust. Não vou me ocupar
disto aqui. Mas é curioso que, precisamente na edição francesa, Deleuze venha a
"encolher", e Proust desapareça?
Concluo. Como disse no início, gostaria de inserir minhas conclusões mais gerais a
respeito de Zizek e de Badiou no último dos meus quatro artigos. Lá espero fundamentar
melhor minhas teses gerais, com novas análises e exemplos. O que vimos, tanto quanto
ao conteúdo (material e formal) dos textos, quanto ao estilo do autor (por exemplo, a
maneira pela qual legitima a verdade de sua posição e a falsidade suposta dos outros),
mostra já um certo número de traços característicos. Mas não resisto à tentação de
antecipar alguma coisa de ordem mais geral.
Eu diria que há em Zizek três elementos: um se refere à "lógica" dos seus escritos, outro
propriamente ao conteúdo e o terceiro a seu "estilo". Logicamente: o discurso de Zizek
- comecei a mostrar, mas espero fazê-lo mais precisamente - é
rigorosamente sofístico: paralelos que não procedem porque os objetos (conteúdo e
forma) são essencialmente distintos, comparações que não se sustentam porque
extraem de totalidades ou constelações um ou uns poucos elementos que não as
definem etc. etc.). Assim, em primeiro lugar, tem-se uma lógica rigorosamente sofística.
Lendo Zizek dá vontade de escrever uma nova "Refutação dos argumentos sofísticos"
(mais detalhes no próximo texto). Em segundo lugar, o que é evidente, mas pouca gente
observou: o discurso de Zizek é a expressão mais perfeita do discurso da mídia. Zizek
é um perfeito representante da indústria cultural, ou, mais precisamente, da grande
mídia. Não falo isso apenas porque ele vende centenas de milhares de exemplares de
suas várias dezenas de livros. Afirmo-o a partir de uma análise interna de seu discurso
(também aqui, ver meus próximos artigos). Zizek não tem compromisso com a verdade.
Não é o verdadeiro que lhe interessa. É o insólito. O sensacional. O que vende, ou, mais
exatamente, o que escandaliza (épate) e lhe dá notoriedade. Não quero me antecipar,
mas há momentos extraordinários de marketing na "obra" de Zizek. Por exemplo,
quando ele diz e repete que "Hitler não foi suficientemente violento". Que tal utilizar esta
frase - que está no livro que comentei, inclusive na versão francesa de 201224 - como
manchete de um jornal da tarde?25 (Ver, a esse respeito, a resenha de John Gray no
NYRB, a que me referi no início, e que, para finalizar, incorporo à discussão, juntamente
com a resposta de Zizek. A propósito da vocação midiática de nosso autor, e começando
no estilo moderado de um scholar anglo-saxão, o resenhador acaba dizendo, senza
pietá, a mesma coisa que eu. A resposta de Zizek, muito dura, é um primor de
confusionismo sofístico. A violência de Hitler, como Zizek diz por todo lado, não seria
violência porque ela é "reativa"26, violento "mesmo" foi Gandhi. Nos próximos artigos,
desconstruirei em detalhe essa cadeia sofística27. A acrescentar que essa resposta é
um puro discurso de ladrão que grita "pega ladrão")28.
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Em terceiro lugar, no plano do conteúdo: Zizek é não um fascista, mas um prótotalitário e um partidário da violência terrorista de Estado. Sobre o que isto significa,
remeto a meu texto "Esquerda/ direita?", cuja conclusão publico neste número 5
de Fevereiro. Pró-totalitário, partidário do terrorismo de Estado? (O autor da resenha do
NYRB, que se ocupa de dois livros de Zizek que ainda não chegaram às minhas mãos,
nos conta um detalhe interessante: em um deles, Zizek toca no delicado problema do
genocídio no Camboja [sobre o qual, salvo erro, pouco falara até aqui]. Pois o autor da
resenha nos informa que diante do genocídio, Zizek se limita a lamentar - seria este o
grande erro dos cambojanos! - o fato de que (depois?) eles não conseguiram construir
nada de fundamentalmente novo. Sobre o genocídio mesmo, nada a declarar?)29Zizek
e cia estão criando uma nova categoria histórica: a do "genocídio de esquerda", espécie
particular de genocídio que evidentemente deve ser tratado com pinças, isto é, com
compreensão e benevolência. E quem ganha com isto? A direita, incluindo, é claro, a
extrema-direita. Enquanto houver, na esquerda, gente que escreva essas enormidades,
a botica da extrema-direita não cessará de prosperar.
18/7/12
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cit., p. 309, grifos de RF). No caso da relação Marx/ Stálin, a "rivalidade" é um elemento essencial e, de certo
modo, o ponto de partida obrigatório da discussão.
Claro que ele poderia supor a continuidade e condenar os dois, conforme uma das possibilidades que ele havia
considerado. Mas esse caminho também se fecha, pois a condenação dos dois só é pensável na hipótese de uma
continuidade imediata. Isso significa: se, por um lado, a escolha do (falso) modelo da relação do poeta com a
tradição para pensar a relação Stálin /Marx elimina toda resposta crítica pondo em evidência incompatibilidades
fundamentais, ela também fecha o caminho de um continuísmo negativo, da condenação de Stálin junto com
Marx. (A boa resposta é precisamente a que faz apelo às possibilidades históricas. Marx não é totalitário, mas há
em sua obra certos pontos cegos que facilitam, até certo ponto, um "enxerto" totalitário). Enfim, o modelo
literário pressupõe muita coisa e prepara o caminho para afirmar um continuísmo - continuísmo a posteriori,
mas é este o essencial - e de caráter afirmativo, isto é, cujas consequências políticas o autor legitima.
ID, p. 179-180; ED, p. 188, grifado por RF. Observar o resultado: o maoísmo vira, sem mais, "estágio seguinte do
desenvolvimento do marxismo".
ID, p. 180; ED, p. 188, grifado por Zizek.
Ib.
Ib.
Ib. E ele põe "necessária" entre aspas.
Sobre a contingência em Hegel - mais sobre a contingência no sistema, mas também na história -, ver o livro
decisivo de Bernard Mabille, Hegel, l'épreuve de la contingence, Paris, Aubier, 1999.
ID, p. 316; ED, p. 317.
Permito-me remeter a meu livro Marx: Lógica e Política, investigações para uma reconstituição do sentido da
dialética (três volumes, São Paulo, respectivamente Brasiliense, 1983, Brasiliense 1987, e Editora 34, 2001), onde
esses problemas são tratados em mais de um lugar.
Dir-se-á que necessidade não é fatalidade. Mas se esta necessidade não é absoluta, então não há como afirmar
que a contingência foi anulada. A contingência permanece lá. Por outro lado, em outro momento do livro, a
propósito do que Trotski poderia ter feito, Zizek, curiosamente, ensaia alguns passos de "contra-história" e diz
que "a história é aberta" (ID, p. 233, ED, p. 237). A partir das teses que acabo de discutir, seria possivel dizer em
relação a uma situação passada -, ele fala também em manter "um mínimo de antideterminismo" (ID, 361, ED,
358), mas aí não se refere ao passado - que a história é aberta? Não vejo como. Seria talvez esta a razão pela
qual, se essa passagem sobre Trotski se manteve na versão francesa, todo o resto caiu. Zizek teria se arrependido
do que escreveu no original inglês? Se assim foi, ele o deveria ter dito honestamente, no prefácio da versão
francesa. Ora, depois de afirmar que "as coisas mudaram desde 2008" e de fazer uma referência às revoluções
recentes (tais acontecimentos, importantes embora, não poderiam, entretanto, por abaixo toda uma teoria geral
da história), ele só nos informa que convenceu o editor francês "a reduzir o texto original e a acrescentar um
longo complemento" (EnD, p. 5) (onde - remato - também não encontro nenhuma justificação).
ID, p. 151; ED, p. 162; EnD, p. 96.
Uma outra "gracinha", que aliás serve de subtítulo, "como Stálin salvou a humanidade do homem", que
comentarei no próximo artigo, também está nas três edições (respectivamente, p. 211, 217 e 99).
Cf. Nietzsche mais Badiou.
Antecipo: violência "reativa" - se a expressão tem algum sentido, para além de Nietzsche e Badiou, ela só o tem,
se a traduzirmos como a violência que vai contra o "progresso social" - violência "reativa" não deixa de ser
violência (se a liquidação de seis milhões de judeus não é violência, não sei bem o que significa o termo; en
passant, a "teoria" de Badiou sobre o nazismo, de que Zizek faz uso aqui, é arbitrária e errada, ver meu texto
em Fevereiro, número1.). Se é possível inventar novos termos e novos significados para termos conhecidos, as
invenções de significados têm evidentemente limites, sob pena de cairmos na confusão mais completa. Depois,
se a violência de Hitler foi "reativa", ela teria ido em direção contrária à da "boa" violência. Mas então não tem
sentido dizer que Hitler "não foi suficientemente longe". Porque a expressão indica que a direção teria sido
correta. E aqui o essencial: Zizek sabe perfeitamente de tudo isto. Quando usou da palavra "violência", ele estava
perfeitamente consciente de como o público a interpretaria e por isso mesmo a empregou. No seu uso primeiro
(supositio mediatica), não no comentário (supositio academica), ele próprio, Zizek, a empregou no sentido
mesmo em que o público a entendeu. E que o público a compreendesse assim, corretamente, era o que ele
queria. O importante é o efeito, não a verdade.
"A verdade não interessa [ao crítico do NYRB]", diz Zizek, "o que interessa é o efeito" [!!] "[a resenha]",
acrescenta Zizek, "dá tristes indicações do nível do debate intelectual hoje em dia" [!!]. De te fabula narratur?
Essas frases de Zizek contra seu resenhador se aplicam como uma luva a ele mesmo. Esse procedimento é
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comum na prática discursiva do stalinismo clássico, e é sintomático de um cinismo potenciado. A julgar pelo que
conheço dos outros livros de Zizek, a resenha do NYRB é perfeitamente honesta.
Em sua resposta no blogue da Verso, Zizek diz que, muito pelo contrário, ele é inimigo de derramamento de
sangue. Então o elogio do livro de Trotski, o da política de Robespierre ( ou o silêncio sobre o significado do
genocídio polpotiano) teriam que ser entendidos cum grano salis? Ora, nada nos leva a interpretar assim os
textos correspondentes e, de qualquer modo, se tal fosse o caso, caberia uma explicação do autor naquele
contexto mesmo, e não um duvidoso remendo a posteriori, banhado em virtuosa indignação. Na realidade, o
leitor entende o elogio do terrorismo por Zizek por aquilo que de fato é - elogio do terrorismo. De novo, não
houve mal-entendido algum e Zizek sabe disto. Ao mesmo tempo, ele tenta "limpar a barra" com o melhor do
mundo acadêmico, o que, de fato, é de prudência elementar, mas só agrava seu caso.
29
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Marilena CHAUÍ

fundamentalismo religioso e
teologia política
I.
Ainda que, determinadas pela divisão social, as religiões
suscitem expressões diferenciadas segundo o imaginário das
classes sociais que as adotam, elas não deixam de ser
instituintes deculturas de massa - são um fenômeno que
perpassa uma sociedade de ponta a ponta - e do espetáculo não podem prescindir de rituais e cerimônias. Por isso não nos
deve surpreender que, no mundo inteiro, elas se tenham tornado
espetáculos de mass media e se sentido em seu elemento e em
conformidade com os ares do tempo quando do surgimento da
indústria cultural. E todavia nos surpreendemos. A surpresa não
vem tanto da presença das religiões nos meios de comunicação
ou de sua visibilidade nas praças e nas ruas, de seus signos nos
trajes, nos hábitos e nos gestos, e sim da força do apelo religioso
para, nos dias de hoje, mobilizar política e militarmente milhões
de pessoas em todo o planeta.
Lembremos que, nos estertores da Guerra Fria, Ronald Reagan
realizou uma corrida armamentista sem precedentes sob a
alegação de preparar o "mundo livre" para a vitória na batalha
cósmica do Armagedom, isto é, o embate entre Cristo e o
Anticristo, que precede o Juízo Final. Lembremos também que,
no correr dos anos 1970 e 80, apareceram sob a imagem de
lutas religiosas os massacres de Sabra e Chatila, a guerra civil
em Ulster e Belfast, em Beirute, em Teerã e Kabul, os
nacionalismos balcânicos praticando genocídio em Sarajevo e
Kossovo, a guerra em Gaza, Jerusalém e Bagdá, culminando
em atentados suicidas como nobres atos de martírio em nome
de Deus e tendo seu momento paradigmático na destruição das
torres do Centro Comercial de Nova York, em 2001. Ora,
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sabemos que nunca houve na história guerra de religião e
ninguém pode atribuir os conflitos contemporâneos a causas
religiosas; no entanto, eles se expressam por meio dos símbolos
religiosos. É isso, exatamente, que surpreende.
Poderíamos tentar vencer a surpresa invocando a boa e velha
empiria, dizendo que os fundamentalismos que vimos surgir no
Oriente Médio, no Afeganistão, em Kossovo ou em Sarajevo
foram politicamente produzidos pelos serviços secretos e de
informação do Departamento de Estado norte-americano por
motivos econômicos e geopolíticos e que a reativação da
religiosidade foi o único meio possível para colocar na cena uma
oposição política e derrubar os regimes estabelecidos. Essa
resposta não é de grande valia, pois ela nos obriga, agora, a
enfrentar três novas questões: 1) por que, no caso do Oriente
Médio e do Afeganistão, a oposição política só pode encontrar
chefes religiosos ou dirigentes que tomaram a religião como
instrumento político principal? 2) porque o discurso religioso
desses dirigentes tem força para mobilizar sociedades inteiras e
se torna um exemplo imitado em outras circunstâncias, como,
por exemplo, nos Bálcãs? 3) porque o discurso religioso não se
confinou às sociedades periféricas (ditas atrasadas), mas
ganhou forças nos Estados Unidos e enfraqueceu a esquerda
em Israel?
Tentemos, pois, enfrentar a surpresa por outro caminho.
Na busca da definição do caráter único e indivisível da
soberania, a modernidade ocidental precisou afastar o poder
eclesiástico, que impedia essa unidade e indivisibilidade. Para
isso, colocou as expressões públicas da religião sob controle dos
magistrados (desde a paz de Westfália, prevaleceu o
adágio cujusregio, eiusreligio) e lançou para o âmbito privado
suas expressões íntimas. Numa palavra, deslocou a religião do
espaço público (que ela ocupara durante toda a Idade Média)
para o privado. Nessa tarefa, foi amplamente auxiliada pela
Reforma Protestante, que combatera a exterioridade e o
automatismo dos ritos assim como a presença de mediadores
eclesiásticos entre o fiel e Deus, e situara a religiosidade no
interior da consciência individual. De outro lado, porém, desde
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as Luzes, com sua defesa da liberdade civil e religiosa (ou da
tolerância), a modernidade ocidental considerou a religião um
arcaísmo que seria vencido pela marcha da razão ou da ciência,
desconsiderando, assim, as necessidades a que ela responde e
os simbolismos que ela envolve. Sob uma perspectiva,
consideroua religião algo próprio das populações rurais, dos
primitivos e dos atrasados do ponto de vista da civilização, e, sob
outra, acreditou que, nas sociedades civilizadas adiantadas, o
mercado responderia às necessidades que, anteriormente, eram
respondidas pela vida religiosa, ou, se se quiser, julgou que o
protestantismo era mais uma ética do que uma religião e que o
elogio protestante do trabalho e dos produtores cumpria a
promessa cristã da redenção.
Sintomaticamente, a modernidade ocidental sempre menciona o
dito de Marx - "a religião é o ópio do povo" -, esquecendo-se de
que essa afirmação é antecedida por uma análise e
interpretação da religiosidade como "espírito de um mundo sem
espírito" (a promessa de redenção num outro mundo para quem
vive no mundo da miséria, da humilhação e da ofensa), e como
"lógica e enciclopédia populares" (uma explicação coerente e
sistemática da Natureza e da vida humana, dos acontecimentos
naturais e das ações humanas, ao alcance da compreensão de
todos). Em outras palavras, Marx esperava que a ação política
do proletariado nascesse de outra lógicaque não fosse a
supressão imediata da religiosidade, mas sua compreensão e
superação dialética, portanto, um processo tecido com
mediações necessárias. Porhaver, entretanto, imaginado o
oposto, isto é, que a religião poderia ser suprimida
imediatamente, a modernidade ocidental, iluminista, parece não
ter como explicar a avalanche religiosa que inunda as
sociedades contemporâneas. O retorno à superfície do fundo
religioso assemelha-se ao que a psicanálise designa com a
expressão retorno do reprimido, uma repetição do recalcado
pela cultura porque esta, não tendo sabido lidar com ele, não fez
mais do que preparar sua repetição. Ora, essa repetição assume
uma proporção gigantesca se considerarmos que ela põe em
questão a própria possibilidade da política.
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Com efeito, o traço principal da política, traço que se manifesta
na sua forma maior, qual seja, na democracia, é a legitimidade
do conflito e a capacidade para ações que realizam o trabalho
do conflito, ações que se efetuam como contra-poderes sociais
de criação de direitos e como poderes políticos de legitimação e
garantia dos direitos criados. É sob essa perspectiva que a
presença dos fundamentalismos religiosos nos coloca diante de
um risco de imensas proporções.
Com efeito, as grandes religiões monoteístas - judaísmo,
cristianismo e islamismo, para mencionarmos apenas as
"abrâmicas" -, enquanto religiões que produzem teologias (isto
é, explicações sobre o ser de Deus e o sentido do mundo, a
partir de revelações divinas) precisam, do ponto de vista do
conhecimento, enfrentar não apenas a explicação da realidade
oferecida pela filosofia e pelas ciências, mas também enfrentar,
de um lado, a pluralidade de confissões religiosas rivais e, de
outro, a moralidade laica determinada por um Estado profano.
Isso significa que cada uma dessas religiões só pode ver o
conhecimento laico, os costumes e moralidade laicos, a política
laica e as outras religiões pelo prisma da rivalidade e da
exclusão recíproca, um tipo peculiar de oposição que não pode
suportar o conflito (de ideias, opiniões, costumes, práticas) e não
tem como exprimir-se num espaço público democrático, pois não
pode haver debate, confronto e transformação recíproca em
religiões cuja verdade é revelada pela divindade e cujos
preceitos, tidos por divinos, são dogmas. Porque imaginam a
transcendência da verdade e do poder e porque se imaginam
em relação imediata com o absoluto, que as constitui como
portadoras da verdade eterna e universal, essas religiões
recusam o trabalho do conflito e da diferença e produzem a
figura do Outro como demônio e herege, ímpio e impuro,
depravado e ignorante, isto é, como o Mal e o Falso.
II.
Para compreender alguns aspectos da presença da
religiosidade no campo da política, pondo-o em risco, vale a
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pena começar com algumas breves considerações sobre as
mudanças religiosas ocorridas entre os anos 1960 e 20001.
Entre 1960 e 1976, as três "religiões do Livro" - judaísmo,
cristianismo e islamismo - tiveram que enfrentar os principais
efeitos que sobre elas tiveram, de um lado, o final da Segunda
Guerra Mundial e, de outro, a Guerra Fria. Ou seja, de um lado,
a conclusão do processo iniciado com as Luzes de decisiva
conquista da autonomia pela política e, de outro, a construção
do socialismo num só país, ao leste, e o Estado do Bem-Estar e
a sociedade de consumo, a oeste.
A conclusão do percurso iluminista, ou a autonomia do político,
retirou das religiões toda e qualquer pretensão de ordenar a vida
em sociedade, não deixando o menor espaço para buscar no
divino a lógica da ordem social. Por sua vez, a Guerra Fria impôs
uma alternativa fora da qual não havia salvação, todos obrigados
a empenhar-se pelo sucesso de um dos lados e a subordinar a
fé à realização de ideais terrestres.Para não perder seus
rebanhos, várias instituições eclesiásticas se esforçaram para
adaptar seus discursos aos novos tempos, a empreitada mais
espetacular tendo sido o concílio ecumênico Vaticano II e a
atualização da Igreja a que deu lugar. Fenômeno semelhante
aconteceu no mundo muçulmano, no qual a expressão
"modernizar o islã" se tornou palavra de ordem. Vaticano II e os
vitoriosos nas guerras de independência das colônias da África
do Norte e do Oriente Médio encaravam o mundo moderno com
otimismo e o discurso religioso se colocava como instrumento
auxiliar da política, falando em justiça, direito, desenvolvimento,
progresso, liberdade numa linguagem compreensível para
classes sociais que não compreendiam as categorias e a retórica
modernas.
Essa situação sofre uma mudança no final dos anos 1970: do
lado cristão, passa-se a falar na "nova evangelização da Europa"
e em "salvar a América"; do lado judaico, recusa-se a forma
jurídica Estado de Israel e passa-se à afirmação da expressão
bíblica Terra de Israel (justificando a ocupação dos territórios
palestinos); do lado muçulmano, já não se fala em modernizar o
Islã e sim em "islamizar a modernidade". Surge uma nova
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militância religiosa, cujos membros não saem das classes
populares nem do mundo rural, mas são jovens universitários,
formados em ciências e em disciplinas técnicas, que criticam a
ausência de um projeto de conjunto ao qual aderir e contestam
a organização social seja quanto ao seu fundamento laico como na Europa -, seja quanto a seus desvios seculares com
relação a um fundamento sagrado - como nos Estados Unidos e
nos países muçulmanos. Apropriam-se do vocabulário das
ciências sociais e do marxismo para criar uma outra sintaxe
conceitual com que expor e alicerçar o vínculo religioso como
fundamento do sistema social.
No início dos anos 1970, a conjuntura não lhes era favorável e,
diante da ausência de condições de expressão política, esses
militantes trabalharam pela recristianização,rejudaização ou
reislamização, agindo "pelo baixo", isto é, fazendo a religião
intervir poderosamente na vida privada e nos costumes, criando
adeptos (particularmente por meio de organizações
comunitárias de serviços e auxílio aos necessitados) e
produzindo transformações culturais em profundidade. A partir
do final dos anos 1970, puderam passar ao espaço público,
ganhando o campo político, incriminando as classes dominantes
e dirigentes pelas falhas econômicas, sociais e políticas
ebuscando revigorar a religião "pelo alto", isto é, com atos
simbólicos de terror e com a tomada do poder do Estado (seja
por meio de eleições ou de golpes de Estado). A ação "pelo alto"
visa mudar o curso do Estado por meio da retomada de seu
fundamento religioso a fim de instituir um mundo novo, cujos
fundamentos se encontram nos textos sagrados.
É o momento em que, do lado muçulmano, o islã se torna
"islamismo", isto é, afirma al-? Ummaal- islamyyaou "a
comunidade de todos os crentes" (correspondente ao que o
ocidente chama de cristandade) como promotora da unidade
árabe; criticam-se os fundamentos laicos da modernidade (ou a
ocidentalização imperialista); ganham força os grupos
militarizados - como os Irmãos Muçulmanos e o Hamas, este
último opondo a perspectiva religiosa à laica, que caracterizara
até então El Fatah e a OLP - e eclodem as disputas internas
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entre sunitas e xiitas. Do lado judaico, afirma-se o grupo
GushEmmunin, que fala em nome de Am Israel, o Povo de
Israel, e de Eretz Israel, a Terra de Israel (a qual se estende por
todos os territórios situados entre o Jordão e o Mediterrâneo),
propondo uma política agressiva de ocupação por meio da
colonização, e se explicita a duradoura e longa divergência entre
"sionistas políticos" e "sionistas religiosos", isto é, entre os
defensores de um Estado nacional, juridicamente definido e
propenso a aceitar um Estado Palestino, e os integristas, que
emigraram para o novo Estado de Israel depois de, nos anos
1940, recusarem sua criação e atribuir aos "sionistas políticos" a
causa do extermínio dos judeus pelo nazismo (designando o
genocídio com o termo religioso "holocausto" para significar que
Deus, usando os nazistas, sacrificou o povo por ter sucumbido à
"idolatria" de desejar um Estado Nacional).
Algumas datas são emblemáticas dessa mutação: 1977,
quando, pela primeira vez em sua história, o Partido Trabalhista
de Israel - majoritariamente laico e socializante - perde as
eleições legislativas e Menahem Begin se torna Primeiro
Ministro; 1978, quando o cardeal polonês KarolWoytila é eleito
papa João Paulo II, com o apoio dos católicos conservadores
norte-americanos, que encurralam a esquerda católica; 1979,
quando retorna ao Irã o aiatolá Khomeyni e é proclamada a
República Islâmica, na mesma ocasião em que um grupo
armado ataca a mesquita de Meca, em repúdio ao poder da
dinastia saudita sobre os lugares santos; também em 1979, os
eleitores evangélicos norte-americanos se organizam numa
instituição político-religiosa, a Maioria Moral, que pretende
salvar os Estados Unidoscom a restauração dos valores morais
cristãos (da prece na escola à proibição do aborto e das relações
homossexuais) e, no ano seguinte, ajudará a eleger Ronald
Reagan presidente da república. No início dos anos 1980,
começa a guerra civil no Líbano, num conflito que envolve
cristãos maronitas, muçulmanos libaneses e palestinos e Israel.
Nos meados dos anos 1980, irrompe a guerra Irã-Iraque,
envolvendo muçulmanos sunitas e xiitas, socialistas do Partidos
Baas e lideranças religiosas; irrompe também a guerra civil no
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Afeganistão, envolvendo o Talibã e os poderes locais,
subordinados à União Soviética.
Em cada um dos casos, a história local e regional determina os
eventos.
No caso de Israel, foram determinantes a vitória na Guerra de
Seis Dias (em 1967), a derrota na Guerra do Kippur (em 1973) e
o apoio eleitoral dado pelos sefarades aos partidos militarizantes
de extrema direita, como reação às condições de vida e trabalho
que sempre os fizeram economicamente desfavorecidos e
politicamente excluídos pela elite ashkenaze. No caso dos
católicos, pesou a desorientação com a ampliação do papel e do
poder dos leigos e o surgimento da Teologia da Libertação no
Terceiro Mundo, em decorrência de Vaticano II. No caso do Irã,
foram decisivas a crise do petróleo e a derrubada do Xá (ou a
ideia de que a lógica da modernidade é responsável pelo
despotismo, pela corrupção e pela miséria). No caso norteamericano, foram determinantes a inflação de dois dígitos, a
crise do petróleo (que levará aocupar "amigavelmente" a Arábia
Saudita, armar Sadam Hussein contra o Irã e o Talibã contra os
soviéticos), a desmoralização militar no episódio dos reféns na
embaixada de Teerã, criando a necessidade de rearfirmar o
poderio imperial já desmoralizado com o Vietnã e, no bojo dessa
rearfirmação no front externo, sua legitimação pelo reerguimento
moral e religioso no espaço interno. No caso do Líbano, foi
determinante a disputa entre seis projetos políticos minoritários
- aluíta, maronita, sunita, copta, palestino e sionista -, suscitando
não só a luta entre cristãos e muçulmanos, mas também a
invasão pela Síria, pelos palestinos e por Israel. E, no caso do
Afeganistão, pesaram a miséria popular e a corrupção dos
dirigentes, a contradição entre o mundo tribal sob chefias
religiosas e o Estado laico, e a posição estratégica do território
geologicamente propício para o domínio geopolítico da região na
disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética.
Não basta, porém, essa referência à história local e regional,
sobretudo emtempos de globalização. Lembremos que o final
dos anos 1970 são os anos da crise fiscal do Estado capitalista,
do término do Estado do Bem-Estar Social na Europa e da
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derrocada
da
URSS,
anunciada
com
a Glasnost e
a Perestroika;são o início do capitalismo neoliberal e de seu
Estado, com o tatcherismo e o reaganismo.
III.
Francisco de Oliveira2 analisa a passagem do Estado do BemEstar ao neoliberalismo, ou o "colapso da modernização", a
partir das transformações econômicas e políticas introduzidas
pelo próprio Estado de Bem-Estar ao instituir o fundo público.
Este se caracteriza, de um lado, pelo financiamentos simultâneo
da acumulação do capital (os gastos públicos com a produção,
desde subsídios para a agricultura, a indústria e o comércio, até
subsídios para a ciência e a tecnologia, formando amplos
setores produtivos estatais que desaguaram no célebre
complexo militar-industrial, além da valorização financeira do
capital por meio da dívida pública, etc); e, de outro lado, pelo
financiamento da reprodução da força de trabalho, alcançando
toda a população por meio dos gastos sociais (educação
gratuita, medicina socializada, previdência social, segurodesemprego, subsídios para transporte, alimentação e
habitação, subsídios para cultura e lazer, salário-família, saláriodesemprego, etc.). Em suma, o Estado do Bem-Estar definiu a
política como gestão dos fundos públicos, os quais se tornam
pré-condição da acumulação do capital e da reprodução da força
de trabalho por meio das despesas sociais. Houve a socialização
dos custos da produção e manutenção da apropriação privada
dos lucros ou da renda (isto é, a riqueza não foi socializada).
Nesse processo de garantia de acumulação do capital e
reprodução da força de trabalho, o Estado se endividou e entrou
num processo de dívida pública conhecido como déficit fiscal ou
"crise fiscal do Estado".O momento crucial dessa crise acontece
com a internacionalização oligopólica da produção e da finança,
pois os oligopólios multinacionais não enviam aos seus países
de origem os ganhos obtidos fora de suas fronteiras e, portanto,
não alimentam o fundo público nacional, que deve continuar
financiando o capital e a força de trabalho. É isso o "colapso da

www.revistafevereiro.com

133

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

modernização". Temos aqui a origem da política neoliberal, que
propõe resolver a crise fazendo diminuir ou encolher o papel do
Estado.
O fundo público, explica Francisco de Oliveira, é o antivalor (não
é o capital) e é a antimercadoria (não é a força de trabalho) e,
como tal, é a condição ou o pressuposto da acumulação e da
reprodução do capital e da força de trabalho. No WellfareState,
o lugar ocupado pelo fundo público com o salário indireto fez
com que a força de trabalho não pudesse ser avaliada apenas
pela relação capital-trabalho, visto que na composição do salário
entra também o salário indireto pago pelo fundo público. Ora, no
capitalismo clássico, o trabalho era a mercadoria padrão que
media o valor das outras mercadorias e da mercadoria principal,
o dinheiro. O duplo salário pago aos trabalhadores (salário direto
e salário indireto) fez com que o trabalho perdesse a condição
de mercadoria padrão que media o valor do dinheiro. Por isso, o
dinheiro deixou de ser mercadoria e se tornou simplesmente
moeda ou expressão monetária da relação entre credores e
devedores, provocando, assim, a transformação da economia
em monetarismo. Por outro lado, sob a forma do salário indireto,
o fundo público desatou o laço que prendia o capital à força de
trabalho (ou o salário direto). Ora, no passado, essa amarra era
o que fazia a inovação técnica pelo capital ser uma reação ao
aumento real de salário e, desfeito o laço, o impulso à inovação
tecnológica tornou-se praticamente ilimitado, provocando
expansão dos investimentos e agigantamento das forças
produtivas cuja liquidez é impressionante, mas cujo lucro não é
suficiente para concretizar todas as possibilidades tecnológicas.
Por isso mesmo, o capital precisa de parcelas da riqueza
pública, isto é, do fundo público na qualidade de financiador
dessa concretização.
Como se observa, o neoliberalismo não é, de maneira alguma,
a crença na racionalidade do mercado, o enxugamento do
Estado e a desaparição do fundo público, mas a decisão de
cortar o fundo público no pólo de financiamento dos bens e
serviços públicos (ou o do salário indireto) ou dos direitos sociais
e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos
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pelo capital, cujos lucros não são suficientes para cobrir todas
as possibilidades tecnológicas que ele mesmo abriu.
As mutações políticas a que nos referimos anteriormente - a
mudança na forma da religiosidade invocada pelos sujeitos
políticos, a partir de 1977 - encontram aqui um solo para
germinar e frutificar. Resta saber como se constituiu um novo
imaginário político-religioso.
IV.
Na fase industrial de estilo fordista, o capital induziu o
aparecimento das grandes fábricas (nas quais se tornavam
visíveis as divisões sociais, a organização das classes e a luta
de classes) e ancorou-se na prática de controle de todas as
etapas da produção (da produção ou extração da matéria-prima
à distribuição do produto no mercado de consumo), bem como
nas ideias de qualidade e durabilidade dos produtos do trabalho
(levando, por exemplo, à formação de grandes estoques para a
travessia dos anos). Em contrapartida, na fase dita pósindustrial, predominam a fragmentação e dispersão da produção
econômica (incidindo diretamente sobre a classe trabalhadora,
que perde seus referenciais de identidade, de organização e de
luta), a hegemonia do capital financeiro, a rotatividade extrema
da mão-de-obra, os produtos descartáveis (com o fim das ideias
de durabilidade, qualidade e estocagem), a obsolescência
vertiginosa das qualificações para o trabalho, em decorrência do
surgimento incessante de novas tecnologias, e o desemprego
estrutural, decorrente da automação e da alta rotatividade da
mão-de-obra, causando exclusão social, econômica e política. A
desigualdade econômica e social atinge níveis jamais vistos e,
além de manter a distância entre países centrais ricos e países
periféricos pobres, também, em todos eles, divide a sociedade
entre bolsões de riqueza e bolsões de miséria.
As determinações econômicas e sociais da nova forma do
capital são inseparáveis de uma transformação sem
precedentes na experiência do espaço e do tempo, designada
por David Harvey3 como a "compressão espaço-temporal", ou
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seja, o fato de que a fragmentação e a globalização da produção
econômica engendram dois fenômenos contrários e
simultâneos: de um lado, a fragmentação e dispersão espacial e
temporal e, de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas
e de informação, a compressão do espaço - tudo se passa aqui,
sem distâncias, sem diferenças nem fronteiras - e a compressão
do tempo - tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Na
verdade, fragmentação e dispersão do espaço e do tempo
condicionam sua reunificação sob um espaço indiferenciado e
um tempo efêmero, ou sob um espaço que se reduz a uma
superfície plana de imagens e sob um tempo que perdeu a
profundidade e se reduz ao movimento de imagens velozes e
fugazes. Podemos falar em acronia e atopia4, ou na desaparição
das unidades sensíveis do tempo vivido e do espaço topológico
da percepção sob os efeitos da tecnologia eletrônica. A
profundidade do tempo e seu poder diferenciador desaparecem
sob o poder do instantâneo. Por seu turno, a profundidade de
campo, que define o espaço topológico da percepção,
desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e das
tecnologias de sobrevôo. Vivemos sob o signo da telepresença
e da teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a
aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é
imediatamente dado sob a forma da instantaneidade temporal e
da transparência espacial de imagens apresentadas como
evidências, de maneira que a experiência e o pensamento se
efetuam na perigosa fratura entre o sensível e o inteligível.
Volátil e efêmera, hoje a experiência desconhece qualquer
sentido de continuidade e se esgota num presente vivido como
instante fugaz. Essa situação, longe de suscitar uma
interrogação sobre o presente e o porvir, tem levado (como se
vê na ideologia pós-moderna) ao abandono de qualquer laço
com o possível e ao elogio da contingência e de sua incerteza
essencial. O contingente não é percebido como uma
indeterminação que a ação humana pode determinar, mas como
o modo de ser dos homens, das coisas e dos acontecimentos.
Com isso, não só a experiência se dá na ausência da
profundidade do passado, mas também na perda da
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profundidade do futuro como possibilidade inscrita na ação
humana enquanto poder para determinar o indeterminado,
ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o
sentido delas.
É aqui que podemos vislumbrar como o imaginário religioso
encontra um caminho para se disseminar: a compressão do
espaço e do tempo, a atopia e a acronia, e a fratura entre o
sensível e o inteligível tem sido recusadas pelo imaginário
religioso com as figuras do espaço sagrado e do tempo sagrado.
Contraposto ao espaço homogêneo do Estado (o território) e ao
espaço atópico da tecnologia de satélites, mísseis e internet (o
virtual), o espaço sagrado se oferece como terra santa, terra
simbólica ou espaço absoluto, comunitário, gerador da
identidade plena, defendido pelo espaço topológico da guerrilha
e da resistência.
Da mesma maneira, a fugacidade do presente, a ausência de
laços com o passado objetivo e a perda de esperança em um
futuro emancipador suscitam o (re)aparecimento do tempo
sagrado. As ideias de guerra santa como missão coletiva (do
lado muçulmano), a de retorno à terra prometida, como
realização da promessa salvífica (do lado judaico), e a do
entusiasmo carismático, acrescido de aparições celestes,
particularmente as da Virgem Maria (do lado cristão), são
manifestações religiosas que condenam o presente e conjuram
os humanos a reatar com a temporalidade sacral para
reencontrar o caminho da salvação.
Esse imaginário é a tentativa de capturar o espaço e o tempo,
infundindo-lhes um sentido transcendente.A reunião da terra
santa com o tempo sagrado exprime a luta contra o efêmero da
experiência e a busca do eterno. Essa reunião desenha a figura
do presente como exílio e como missão. Exílio: o presente se
define pela distância, pela ausência ou pela interdição que afeta
a relação com o espaço santo. Missão: o tempo sagrado, como
realização do retorno à terra sagrada, introduz a guerra santa
como missão.
V.
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Examinando
o
projeto
moderno,
Boaventura
dos
5
Santos considera que este assentou-se sobre dois pilares: o da
regulação e o da emancipação. O pilar da regulação, por sua
vez, assentou-se sobre três princípios: o Estado (ou a soberania
indivisa, que impõe a obrigação política vertical entre os
cidadãos), o mercado (que impões a obrigação política
horizontal individualista e antagônica) e a comunidade (ou a
obrigação política horizontal solidária entre seus membros). O
pilar da emancipação, por seu turno, foi constituído por três
lógicas de autonomia racional: a racionalidade expressiva das
artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e
técnica, e aracionalidade prática da ética e do direito.
O projeto da modernidade julgava possível o desenvolvimento
harmonioso da regulação e da emancipação e a racionalização
completa da vida individual e coletiva. Todavia, o caráter
abstrato dos princípios de cada um dos dois pilares levou cada
um deles à tendência a maximizar-se com a exclusão do outro,
e a articulação entre o projeto moderno e o surgimento do
capitalismo assegurou a vitória do pilar da regulação contra o da
emancipação. Se quisermos ilustrar a descrição de Boaventura
Santos, podemos dizer que a Dialética do iluminismo, de Adorno
eHorkheimer,e a História da loucura, de Foucault, são as
primeiras interpretações filosóficas do fracasso do projeto
moderno (a harmonia dos dois pilares) ou da vitória da regulação
sobre a emancipação.
Ora, precisamos constatar que, em nossos dias, a crítica da
regulação acabou conduzindo também à crítica da ideia
moderna de emancipação, uma vez que o pensamento pósmoderno julga a razão moderna não só incapaz de produzir
emancipação, mas a considera construída para impedir a
emancipação. Se os modernos encontravam na religião o
obstáculo à emancipação prometida pela razão, os pósmodernos julgam que a própria razão é o obstáculo, pois a
adesão racional às ideias de identidade, causalidade, totalidade,
finalidade, progresso e verdade nada mais é do que adesão a
simulacros perversos, que ocultam a diferença, a singularidade

www.revistafevereiro.com

138

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

e a alteridade, a descontinuidade temporal, o sentido e a
contingência essencial do mundo. Basta lembrarmos o que
escrevia Lyotard, no início dos anos 1970:
Razão e poder, dá tudo no mesmo. Podem
dissimular a primeira com a dialética ou a
prospectiva; de todo jeito, terão o outro nu e cru:
prisões, interdições, bem público, seleção6.
Se a vitória da regulação sobre a emancipação conferiu
hegemonia à identidade entre ordem e racionalidade
(repressiva), o pensamento pós-moderno, por sua vez,
abandonando os dois pilares modernos por julgá-los igualmente
ilusórios e perversos, tentou suprimi-los exatamente como a
modernidade julgara poder suprimir a religião: imediatamente e
sem mediações. Essa dupla supressão imediata leva, do lado
pós-moderno, ao elogio da descontinuidade e da contingência,
e, do lado da modernidade reguladora, à confiança no mercado
como agente da racionalidade.
Podemos indagar o que acontece quando articularmos os
seguintes aspectos da história contemporânea:
- a atitude moderna que, desde as Luzes, simplesmente lançou
a religiosidade para o espaço privado e esperou que a marcha
da razão e da ciência findariam por eliminar a religião;
- o mercado neoliberal, que opera por extermínio e exclusão e
com a fantasmagoria mística da riqueza virtual e dos signos
virtuais;
- o Estado neoliberal, que se define pelo alargamento do espaço
privado dos interesses e o encolhimento do espaço público dos
direitos;
- o pensamento pós-moderno, que se apóia na fratura
morfológica do espaço e do tempo para recusar a tradição
racionalista;
- a condição pós-moderna de insegurança (gerada pela
compressão espaço-temporal), na qual o medo do efêmero leva
à busca do eterno.
Podemos responder que essa articulação nos oferece algumas
pistas para nos aproximarmos de dois fenômenos entrelaçados,
que marcam a política contemporânea: a despolitização da
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sociedade e o ressurgimento do fundamentalismo religioso não
apenas como experiência pessoal, mas como interpretação da
ação política, ou seja, o retorno da teologia política.
O conjunto de traços da economia contemporânea, a presença
política
de
megaorganismos
econômicos
privados
transnacionais nas decisões dos governos e a forma do Estado
neoliberal indicam que estamos diante da privatização da pólis e
da res publica. Essa privatização produz, entre vários efeitos,
a despolitização, cujos principais aspectos podem ser assim
resumidos:
- o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço
privado sob a ação da economia e dos governos neoliberais,
uma vez que se definem pela eliminação de direitos econômicos,
sociais e políticos, garantidos pelo poder público, em proveito
dos interesses privados da classe dominante, isto é, em proveito
do capital (ou seja, a solução neoliberal para a crise do fundo
público);
- a destruição da esfera da opinião pública, que deixa de ser o
campo onde grupos e classes sociais exprimem opiniões
divergentes sobre a vida econômica, social, cultural e política em
vista de determinar ou orientar decisões e ações políticas. Hoje,
a opinião pública tornou-se a manifestação pública de gostos,
preferências e sentimentos individuais, que outrora pertenciam
ao campo da vida privada;
- a destruição da discussão e do debate públicos sobre projetos
e programas de governo e sobre as leis, destruição produzida
pelo surgimento do marketing político, que submete a política
aos procedimentos da sociedade de consumo e de espetáculo.
O marketing político busca vender a imagem do político e reduzir
o cidadão à figura privada do consumidor. Para obter a
identificação do consumidor com o produto, o marketing produz
a imagem do político enquanto pessoa privada: características
corporais, preferências sexuais, culinárias, literárias, esportivas,
hábitos cotidianos, vida em família, bichos de estimação. A
privatização das figuras do político e do cidadãoprivatiza o
espaço público;
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- a ação dos meios de comunicação de massa, que se tornam
cada vez mais o campo dos discursos dos especialistas, que nos
ensinam o que e como pensar, sentir, agir e viver. Como observa
Christopher
Lash,
em Thecultureofnarcisism,
os massmedia tornaram irrelevantes as categorias da verdade e
da falsidade substituindo-as pelas noções de credibilidade ou
plausibilidade e confiabilidade: para que algo seja aceito como
real basta que apareça como crível ou plausível, ou como
oferecido por alguém confiável. Os fatos cedem lugar a
declarações de "personalidades autorizadas" e de "formadores
de opinião", que não transmitem informações, mas preferências,
de sorte que a vida privada surge como suporte e garantia da
ordem pública;
- a ideologia da competência, que pode ser assim resumida: não
é qualquer um que pode em qualquer lugar e em qualquer
ocasião dizer qualquer coisa a qualquer outro. O discurso
competente determina de antemão quem tem o direito de falar e
quem deve ouvir, assim como pré-determina os lugares e as
circunstâncias em que é permitido falar e ouvir, e, finalmente,
define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e
precisa ser ouvido. Essas distinções têm como fundamento a
afirmação de que a sociedade se divide entre os competentes,
que possuem conhecimentos científicos e técnicos e por isso
têm o direito de mandar e comandar, e os demais que, não tendo
tais conhecimentos, são tidos como incompetentes e têm a
obrigação de obedecer. Sob o efeito da ideologia da
competência, a política é considerada uma questão técnica que
deve ficar nas mãos de especialistas competentes, cabendo aos
cidadãos reconhecer a própria incompetência, confiar na
competência dos técnicos e reduzir a participação política ao
momento do voto nas eleições;
- o aparecimento da chamada "sociedade do conhecimento",
expressão que pretende explicitar a constatação de que a
sociedade contemporânea não se funda mais sobre o trabalho
produtivo e sim sobre o trabalho intelectual, ou seja, sobre a
ciência e a informação, que, dessa maneira deixaram de ser
simplesmente conhecimentos aplicados pela produção
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econômica e se tornaram parte do próprio capital, isto é, forças
produtivas. Visto que o poder econômico se baseia na posse e
na propriedade privada dos conhecimentos e das informações,
estes se tornaram secretos e constituem um campo de
competição econômica e militar sem precedentes e por isso
bloqueiam ações e poderes democráticos, fundados na
exigência da publicidade da informação.
Aparentemente, a ideologia da competência e a sociedade do
conhecimento tornariam enigmático o retorno da teologia
política, fundada na ideia da verdade como teofania, isto é, como
revelação divina, e do poder como escolha divina do governante.
Estamos, porém, diante de um verdadeiro enigma?
A ideologia pós-moderna, ao recusar a ideia de emancipação
como processo ou movimento possível da ação humana como
história e afirmar o primado da contingência e do instante fugaz,
tem levado tanto a esquerda como a direita à fascinação pela
ideia do "decisionismo"proposta por Carl Schmitt, que define a
soberania como poder incondicionado de decisãoem situações
de exceção, isto é, de guerra e de crise. A decisão não tem
passado nem futuro, existe apenas como instante presente e,
visto que depende exclusivamente da vontade do soberano, ela
é contingente. A compressão espaço-temporal, a atopia e a
acronia - isto é, a fratura entre o sensível e o inteligível -, o modo
de operação da forma atual do capitalismo - guerra e extermínio
- e a ideologia da competência pavimentaram o caminho para o
retorno da teologia política.
VI.
Pode parecer surpreendente falar em retorno da teologia
política.
Com efeito, sabemos que o nascimento da política - a "invenção
da política", como escreveu MosesFinley - foi um acontecimento
que distinguiu para sempre a Grécia e Roma em face dos
grandes impérios antigos. A política nasceu ou foi inventada
quando o poder público, por meio da invenção do direito e da lei
(isto é, a instituição dos tribunais) e da criação de instituições
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públicas de deliberação e decisão (isto é, as assembleias e os
senados),foi separado de três autoridades tradicionais: a do
poder privado ou econômico do chefe de família, a do chefe
militar e a do chefe religioso (figuras que, nos impérios antigos
estavam unificadas numa chefia única, a do rei ou imperador). A
política nasceu, portanto, quando a esfera privada da economia,
a esfera da guerra e a esfera do sagrado ou do saber foram
separadas e o poder político deixou de identificar-se com o corpo
místico do governante como pai, comandante e sacerdote,
representante humano de poderes divinos transcendentes.
Nesse caso, como seria possível uma teologia política? Em
outras palavras, o enigma do teológico-político não se reduz ao
fato de seu reaparecimento no momento em que a ideologia da
competência julga a política uma atividade inteiramente
racionalizada sob a autoridade de especialistas, mas nos obriga
a indagar como é possível a teologia política,se a condição do
surgimento do político foi justamente seu distanciamento com
relação ao sagrado e à religião. Que haja uma autoridade
religiosa e um poder teológico, isso não é um problema. A
dificuldade só aparece quando essa autoridade e esse poder são
denominados políticos.
Ora, para falar em retorno da teologia política não precisamos
enfrentar apenas esse paradoxo, mas também outro,
exatamente oposto a este primeiro. De fato, como falar
em retorno do teológico-político, se, a crermos em Carl Schmitt,
a política ocidental sempre foi e é teológica ou mera
secularização da religião?
Todos os conceitos fecundos da teoria moderna
do Estado são conceitos teológicos secularizados.
E isso é verdadeiro não somente de seu
desenvolvimento
histórico,
porque
foram
transferidos da teologia para a teoria do Estado pelo fato, por exemplo, que o Deus onipotente
tornou-se legislador onipotente -, mas também de
sua estrutura sistemática, cujo conhecimento é
necessário para uma análise sociológica desses
conceitos7.
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Pensamos que um caminho interessante para compreender as
ideias de Schmittnos é oferecido por sua inserção no campo de
pensamento instituído pelo Idealismo Alemão. De fato, este
pode ser caracterizado como uma gigantesca operação teórica
de
dessubstancialização
da
realidade.
Dessa
dessubstancialização, as expressões sucessivas mais
relevantes são: a separação entre fenômeno (o que podemos
conhecer) e realidade em si (inalcançável por nosso
entendimento), proposta por Kant; a tese de Fichte de que o
mundo é o Não-Eu posto pelo Eu (o entendimento humano); e o
Espírito Absoluto, proposto por Hegel, como pura atividade de
auto-constituição ou como sujeito que se põe a si mesmo pela
posição, negação e supressão de seu negativo, isto é, o objeto
exterior.
De maneira sumária e grosseira, diremos que o Idealismo
Alemão afirma que a atividade teórica da razão põe o mundo
como objeto de conhecimento e a atividade prática da razão põe
o mundo como moralidade, ou seja, a objetividade (no
conhecimento) não é alcançada como conhecimento de uma
substância natural existente em si (a Natureza), e a moralidade
(na ação) não resulta da essência de uma substânciahumana (o
Homem em si), mas são produzidas pela ação racional da
subjetividade.
O parentesco de Schmitt com essa herança é evidente: o
primado da ação e a dessubstancialização da realidade
aparecem na afirmação da autonomia do político, isto é, de uma
ação incondicionada ou não condicionada por determinações
teóricas nem pelas outras esferas da existência humana, assim
como as teses de que o religioso precede a Igreja (ou a Igreja
pressupõe o religioso porque é posta por ele), o político precede
o Estado (ou o Estado pressupõe o político porque é posto por
ele), a decisão precede a lei (ou a lei pressupõe a decisão
porque posta por esta). O político, o religioso, a decisão são
formas de ação das quais decorrem as instituições. Disso resulta
a tese de que a guerra é o locus por excelência de manifestação
do político, não só porque é pura ação como também porque
nela se explicitam, de um lado, a essência do político como
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oposição entre amigo e inimigo e, de outro, a essência da
soberania como poder de decisão nas situações de exceção.
Uma vez que, para Schmitt, a política moderna é a teologia
secularizada, houve um único momento histórico em que essa
secularização se realizou de maneira perfeita: na monarquia
absoluta, instante glorioso da civilização europeia que, após o
absolutismo, só conheceu a decadência acarretada pela
Revolução Francesa, isto é, o surgimento da república e da
democracia. Com o absolutismo, a origem do Estado tornava-se
plenamente visível, pois ele nasce da pura vontade do soberano,
de uma decisão absoluta que não se funda na razão nem na
discussão nem na lei e sim emana do poder absoluto de posição
com que a vontade soberana institui o Estado. Como Deus, o
soberano cria ex nihilo e não tem nenhuma obrigação de ser
racional ou justo. Assim como Deus é onipotente para criar o
mundo, também a vontade do soberano é onipotente para criar
o Estado. Assim como Deus não está acorrentado pelas leis
divinas, também o soberano, legibussolutus, está acima das
leis. Assim como Deus suspende suas próprias leis e interfere
no universo por meios extraordinários - o milagre -, também, em
momentos de perigo, a ação do soberano não é retida pelas leis,
mas responde à exceção com um ato excepcional ou com a
"razão de estado": "A situação de exceção tem para a
jurisprudência a mesma significação que o milagre para a
teologia."8
A demiurgia e a exceção definem, pois, a soberania como
monopólio da decisão: "É soberano aquele que decide na
situação de exceção"9.
E porque o absolutismo era o reflexo e a manifestação dos
cosmos - ordem e hierarquia, disciplina e vitalidade - nele se
realizou a perfeita definição do que é o Estado:
No sentido estrito do termo, o Estado, fenômeno
histórico, é um modo de existência (um estado)
específico de um povo, aquele que decide nos
momentos excepcionais, constituindo assim, em
relação a múltiplos status imagináveis, quer
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individuais,
quer
coletivos,
o Status por
excelência10.
Na verdade, o absolutismo, ao explicitar a essência da soberania
e do Estado como decisão absoluta, torna visível a política como
esfera autônoma, isto é, não determinada pela razão ou pelo
conhecimento, nem pela moralidade e a religião, nem pelo direito
e a economia. Cada esfera da existência humana é polarizada
por uma dicotomia constitutiva: o bem e o mal, na ética; o belo e
o feio, na estética; o lucro e o prejuízo, na economia; o justo e o
injusto, no direito. A dicotomia constitutiva da política é a
oposição amigo-inimigo. A autonomia do político pressupõe que
sua dicotomia não deva ser nem possa ser definida segundo os
critérios das outras dicotomias, ou seja, amigo e inimigo não
podem ser pensados em termos éticos, estéticos, religiosos,
jurídicos ou econômicos. Politicamente, amigo é o que
compartilha nosso modo de vida, inimigo, o outro, "o estrangeiro"
que ameaça nosso modo de vida e, com isso, nossa existência.
Nesse sentido, o inimigo, porque político, é sempre inimigo
público e somente o soberano ou o Estado tem o poder para
designá-lo como tal.
A distinção específica do político, à qual podem
ser reenviados os atos e móbeis políticos, é a
discriminação do amigo e do inimigo. Ela fornece
um critério de identificação com valor de critério e
não uma definição exaustiva e compreensiva. Na
medida que ela não é deduzida de nenhum outro
critério (...) é autônoma, não no sentido de que
corresponderia a um campo de atividade original
que lhe seria próprio, mas no sentido de que não
pode ser fundada em nenhuma outra oposição
nem reduzir-se a nenhuma delas11.
A distinção entre amigo e inimigo exprime "o grau extremo de
união e desunião, de associação e dissociação". Inimigo é
aquele com quem o conflito não pode ser resolvido nem por
normas pré-estabelecidas nem por um árbitro imparcial e cuja
existência, sendo um perigo para a nossa, exige a guerra, isto é,
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sua neutralização ou submissão e, em caso extremo, sua
eliminação física. O inimigo é o Outro.
Visto, porém, que a verdadeira política institui um poder de
decisão sobre a vida e a morte, um poder que é absoluto porque
único e indiviso, será inimigo quem pretender compartilhar ou
dividir o poder soberano e, assim, o inimigo também pode ser
interno - é aquele que deseja um outro Estado - e por isso o
soberano deve afastá-lo, puni-lo, submetê-lo e, em caso
extremo, eliminá-lo.
Se é necessário que o Estado defina a figura do inimigo é porque
este só pode existir particularizado e porque os antagonismos
morais, religiosos, econômicos se transformam em
antagonismos políticos quando têm a força para reagrupar os
homens em amigos e inimigos. Nesse sentido, a guerra de
religião é um acontecimento político, assim como a luta de
classes quando passa à forma revolucionária. Em outras
palavras, o termo "política" não designa uma forma de vida que
envolve as várias esferas da existência humana (moral, religião,
estética, economia, direito) nem uma atividade específica (a
administração estatal). O termo "política" designa apenas o grau
de intensidade de associação e dissociação de seres humanos
por motivos econômicos, religiosos, morais ou outros para uma
prova de força, cabendo à soberania decidir o conflito e
restabelecer a unidade. A guerra (e toda guerra), isto é, toda
situação de exceção, depende, de um lado, da intensidade dos
antagonismos oriundos das outras esferas da existência
humana e, de outro, da determinação da figura do inimigo pelo
Estado, e sua finalidade é "a negação existencial do inimigo",
negação que não precisa significar necessariamente extermínio,
podendo significar submeter o outro ao nosso modo de vida (isto
é, a colonização) e exterminá-lo somente se isso não for
conseguido.
Ora, Schmitt nos coloca diante de um aparente paradoxo. Com
efeito, visando assegurar a dessubstancialização e a autonomia
do político, recusando, portanto, que a política seja, à maneira
grega, por exemplo, um modo de vida e, à maneira
contemporânea, uma atividade específica de profissionais,
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Schmitt é obrigado a afirmar que a ação política é um
acontecimento ou um acontecer que depende da intensidade
dos conflitos oriundos das esferas não políticas e que a
soberania é uma ação ou o poder para decidir quanto ao rumo e
ao término dos conflitos. Qual o paradoxo? Se a política é um
acontecimento que depende da intensidade dos antagonismos
em outras esferas da existência humana, então a autonomia do
político é relativa e a demiurgia do soberano está mais próxima
do demiurgo do Timeu de Platão, que trabalha sobre uma
matéria já dada (no caso, os conflitos oriundos das outras
esferas), do que do Deus do Gênesis bíblico, que opera ex
nihilo. Schmitt, entretanto, julga conseguir resolver o paradoxo
dizendo que o surgimento da política, em cada circunstância, ao
reconfigurar amigos e inimigos para uma prova de força é
sempre uma situação de exceção sobre a qual atua a vontade
absoluta do soberano e, por outro lado, essa reconfiguração
excepcional indica que a política é uma forma da guerra.
O adágio célebre afirma que a política é a guerra continuada por
outros meios, mas Schmitt, ao distinguir entre o político (a
oposição amigo-inimigo) e o Estado (a instituição pública
normatizada) e entre o político como ação soberana e as
instituições públicas como materialidade inerte, e ao afirmar que
o político emerge quando as divisões sociais se exprimem pelo
antagonismo amigo-inimigo,ele nos diz, em suma, que não
hádistinção entre política e guerra. A guerra, por ser situação de
exceção, define a soberania - ou melhor, sem a guerra não há
soberania e sem a soberania não há política porque sem
soberano não pode haver determinação da figura do inimigo -, e,
por ser o ponto máximo da tensão amigo-inimigo, a guerra é o
signo mais perfeito da política, pois esta, afinal, é a lógica da
força. Assim, não é por acaso que, concordando com De Maistre
e Donoso Cortez (homens do poder teológico-político), o
absolutismo ou o poder imperial como poder teocrático
secularizado lhe pareça ser o momento de apogeu da política.
Por conseguinte, compreende-se que atribua à Revolução
Francesa a decadência da política.
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A idéia moderna de Estado de Direito se impõe
com o deísmo, com uma teologia e uma metafísica
que rejeitam o milagre e recusam a ruptura das
leis da natureza, ruptura contida na noção de
milagre e implicando uma exceção devida a uma
intervenção direta, exatamente como recusam a
intervenção direta do soberano na ordem jurídica
existente12.
A modernidade, isto é, a Revolução Francesa, é a catástrofe, em
primeiro lugar, porque, ao introduzir a ideia de Estado de Direito,
dá anterioridade jurídica ao político e o substancializa na
instituição estatal; em segundo, porque destrói o núcleo definidor
da soberania, ao proibir que o soberano intervenha na ordem
jurídica; em terceiro, porque destrói a ideia de cosmos (ou de
ordem hierárquica) e com isso prepara a catástrofe maior, qual
seja, a união do individualismo igualitário e apolítico do
liberalismo (econômico) com a democracia.
Essa união é catastrófica porque mescla a dicotomia econômica
e a dicotomia política, tirando a autonomia de ambas. Com
efeito, a democracia como política, ainda que de maneira fluída
e vaga,mantém a distinção amigo-inimigo, pois admite apenas a
igualdade dos cidadãos, cuja semelhança decorre de sua
identidade pela língua, pela moral e pela religião, excluindo o
outro ou o diferente. Em outras palavras, a lógica democrática
exige a exclusão do escravo, do estrangeiro e do bárbaro, este
último podendo ser o ímpio, o herege ou o ateu. Ao contrário, o
liberalismo introduz a igualdade universal sem discriminação
porque é apolítico, uma vez que a política é uma operação de
distinções e desigualdades. Pela mediação da democracia, o
liberalismo se torna uma política escondida e clandestina, sob a
máscara do direito, da justiça, da lei, da verdade, da
universalidade e da racionalidade. No rastro de Donoso Cortez,
Schmitt julga que o lugar por excelência da hipocrisia liberal é o
parlamento, cujas discussões intermináveis simplesmente
exprimem a impotência para a tomada de decisão.
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Essa breve referência a Carl Schmitt não é motivada apenas
pelas considerações anteriores, mas também pelo parentesco
entre suas ideias e as de Leo Strauss.
Quando lemos as obras de Strauss sobre gregos e romanos,
Maquiavel, Hobbes e Espinosa, ou suas obras sobre o direito
natural, a filosofia política e política norte-americana, não parece
ser possível estabelecer relações com a obra de Schmitt (aliás,
criticada sob vários aspectos por seu aluno Leo), a não ser pelo
fato de serem ambos críticos da modernidade e da Revolução
Francesa, do liberalismo, da democracia liberal, do marxismo e
do comunismo, e de ambos tomarem os desacertos da
República de Weimar como prova da correção de suas próprias
ideias políticas. No entanto, à medida que a leitura prossegue,
as semelhanças inicialmente invisíveis começam a se tornar
manifestas, a tal ponto que, ao fim e ao cabo, não nos
surpreenderemos emencontrar em Strauss a dicotomia amigoinimigo sob a formulação nós-eles nem de lermos que a justiça
é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos, isto é, aos que
são outros que nós mesmos.
Vejamos num ponto preciso como a diferença inicial se
transforma em semelhança final. Em vez de partir da afirmação
da autonomia do político diante da moral e da religião, Strauss
afirma que toda sociedade necessita de uma ortodoxia pública
que defina o bom e o mau, o justo e o injusto, o nobre e o ignóbil,
o verdadeiro e o falso, pois a unidade e coesão da sociedade
política dependem de que essa ortodoxia seja inculcada e
interiorizada por todos os seus membros, o que só pode ser feito
pela mediação de uma religião oficial. Por que a religião? Porque
ela estabelece o vínculo da ordem política com a verdade, isto
é, com a realidade última, de maneira a dar a essa ordem uma
sacralidade e uma santidade tais que os cidadãos queiram lutar,
matar e morrer para defendê-la. Em suma, a religião traz para a
política algo que lhe é essencialmente necessário: a
transcendência da origem do poder. A teologização do poder é
o único recurso eficazcontra a modernidade. É nesse ponto
preciso que Strauss encontra Schmitt.
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Assim como para Schimitt a origem do Estado é a decisão
absoluta do soberano que, como Deus, age por criação ex nihilo,
para Strauss a fundação política é sempre obra de um grande
legislador, cuja genialidade está em oferecer ao povo um mito
de origem capaz de, simultaneamente, produzir respeito e
devoção e suscitar o medo. Donde a crítica de Strauss à
modernidade e, em particular, a Maquiavel, Hobbes e Espinosa,
que criticaram a presença da religião na política e propuseram
separá-las definitivamente. Por que religião e mito são
necessários à fundação e à conservação política? Porque há um
conflito insuperável entre o interesse individual e o bem comum.
Nem a razão, nem as instituições, nem as leis e nem a força
podem superar esse conflito, que só pode ser resolvido pela
majestade e transcendência atribuídas à origem do poder. Essa
majestade e essa transcendência só podem ser oferecidas pela
religião. Ora se é esta o elemento que unifica e cimenta uma
sociedade e legitima um Estado, isso significa que cada
sociedade e cada Estado só podem ter uma única religião e que
a pluralidade religiosa é um perigo político. Como Schmitt,
também Strauss identifica pluralidade e inimizade.
Se passarmos agora à relação entre moral e política, veremos,
novamente, a diferença entre os dois pensadores rumar para a
convergência. No ponto de partida, a diferença é clara: como já
dissemos, Strauss não admite a autonomia da política com
relação à moral (foi, aliás, sobre essa questão que escreveu uma
crítica a Schmitt). Se, contra a modernidade, a política quiser
recuperar a dignidade, ela precisa retomar a questão do bem e
do mal, do verdadeiro e do falso. Entretanto, essa é apenas uma
parte da argumentação de Strauss. De fato, assim como o
decisionismo de Schmitt pressupõe a figura onipotente do
soberano, Strauss também desenvolve a tese de que somente a
figura de um chefe forte pode livrar a política dos malefícios da
modernidade.
Essa tese o leva à ideia da formação ou educação política de
uma elite encarregada da missão anti-modernista (isto é, antiracionalista, anti-secularista e não nihilista). O ponto inicial
consiste em separar uma pequena elite e dar-lhe uma educação
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que a prepare para governar indiretamente a sociedade por meio
da influência sobre aqueles que a governam diretamente. Tratase da formação dos conselheiros do dirigente. A essa elite são
abertos os segredos do poder e os aspectos sombrios e terríveis
da realidade - isto é, a política tal como pensada por Schmitt! -,
sob a condição expressa de que isso seja mantido secreto e que
nem mesmo o governante direto disso tenha conhecimento. Ao
contrário, essa elite deve demonstrar à sociedade (nela incluída
os futuros governantes diretos) os efeitos destrutivos da
educação moderna, aberta ao exame da razão, substituindo-a
por uma outra, capaz de produzir a interiorização dos valores
sociais como absolutos e invioláveis. Desconhecendo os
segredos do poder e da realidade, educado como os governados
para defender a inviolabilidade dos valores de sua sociedade, o
governante, imbuído da majestade de seu poder em decorrência
da continuidade entre sua figura e a dos fundadores (que para
ele é real e não mítica), será uma liderança forte e convincente,
enquanto seus conselheiros tramam secretamente a verdadeira
política, tal como pensada por Schmitt.
Leo Strauss dedicou seu trabalho acadêmico a essa tarefa. Na
Universidade de Chicago, durante aos anos 1950-1970, formou
mais de uma centena de intelectuais que, aliados à direita cristã
- a Maioria Moral, a que já nos referimos ao mencionar o
movimento "Salvar a América" -, encontraram em Ronald
Reagan, primeiro, e em George W. Bush, depois, a oportunidade
de tomar a si a direção política dos Estados Unidos. Foi essa
elite que decidiu, etpour cause!, caracterizar a figura do inimigo
como uma figura religiosa, o que foi feito graças à dissimulação
teológico-política da guerra econômica e geopolítica de
ocupação norte-americana dos territórios que se estendem do
Afeganistão a todo o Oriente Médio, apresentando-a como luta
do bem contra o mal.
Revelação divina que promete a Terra santa a ser
conquistadapelo Tempo santo da guerra justa, do lado religioso;
oposição amigo-inimigo ou nós-eles, teologização necessária do
poder como decisão ex nihilo e razão de Estado, do lado
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teológico: eis o quadro da posição da transcendência do poder
e da impossibilidade da práxis política.
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Luiz MARQUES

Roberto Longhi e Giulio Carlo
Argan - um confronto intelectual
1. Em março de 2012, teve lugar na Accademia dei Lincei e na Villa Medici, em Roma,
um Convegno su "Lo storico dell?arte intellettuale e politico. Il ruolo degli storici dell?arte
nelle politiche culturali francesi e italiane"1. A iniciativa celebrava o centenário do
nascimento de Giulio Carlo Argan (1909) e de André Chastel (1912), sublinhando a
importância dessas duas figuras maiores da historiografia artística italiana e francesa no
século XX. A celebração oferece a ocasião para se propor, muito modestamente, um
confronto intelectual entre Roberto Longhi (1890-1970)2e Giulio Carlo Argan (19091992)3, confronto que, até onde sei, não tentou os estudiosos. Apenas Claudio Gamba
alude, de passagem, em seu perfil biográfico de Argan, ao fato que este é "um dos
clássicos da crítica do Novecentos, por seus indubitáveis dotes de escritor, tão
lucidamente racional e conscientemente oposto à sedutora prosa de Roberto
Longhi".4 Um contraposto, portanto, pouco mais que de "estilo", e nada mais. O que não
surpreende. De fato, se todo contraposto pressupõe logicamente um denominador
comum, então uma aproximação entre os dois grandes historiadores da arte parece, ao
menos à primeira vista, desencorajante, tal é a diversidade de gerações, das linguagens,
dos métodos e, sobretudo, das escolhas e predileções que os mobilizaram.
Além disso, Argan foi reconhecidamente o grande discípulo e sucessor de Lionello
Venturi (1885-1961), cujo percurso foi dramaticamente conflituoso com o de Longhi5.
Pertencentes à crônica da vida intelectual italiana, tais conflitos interessam-nos hoje na
medida em que não resultam de simples choques de personalidades mais ou menos
idiossincráticas, ou de áreas de influência e de poder, mas exprimem diferenças
plenamente intelectuais que importa caracterizar. As diferenças entre Longhi e Argan
aparecem num primeiro momento como simples diversidade de interesses, já que
sequer os objetos que os atraíram foram os mesmos: a arquitetura não interessou
Longhi, sendo ao contrário o objeto por excelência da reflexão de Argan, que se diploma
em 1931 com uma Tese di Laurea sobre o arquiteto bolonhês, Sebastiano Serlio (14751553/5), que publica, já em 1936, L?architettura protocristiana a preromanica e
românica, vindo a se notabilizar por estudos sobre Palladio (1930), Sant?Elia (1930),
Brunelleschi (1955), Alberti, Bramante, Gropius (1951), Borromini (1952), L?architettura
barocca in Italia (1977), e sobre a obra arquitetônica de Michelangelo (1990)6. Argan
jamais incursionou nos domínios da connoisseurship, saber no qual Longhi, de seu lado,
mostrou-se insuperável.
É fato que Argan aderiu sem dificuldade ao buonanotte signor Fattori de Longhi, isto é,
a recusa do crítico à pintura de Giovanni Fattori (1825-1908) e em geral a quase todo o
Oitocentos artístico italiano, crítica que, a mim ao menos, parece hoje injusta em ambos
os historiadores (mas é fácil perceber sua injustiça quase cem anos depois), posto que
demasiado "franco-centrista" - tratava-se obviamente de uma blague a partir do Bonjour
Monsieur Courbet (1854) - e demasiado obcecada pela ideia de um incontestabile
ritardo histórico-artístico italiano (mas, de novo, é fácil percebê-lo à distância de quase
cem anos)7. É bem conhecida, em contrapartida, a pouca consideração que a arte
abstrata e as experiências das vanguardas do segundo pós-guerra mereceram de
Longhi, em defesa das quais, ao contrário, Argan dedicou muito de sua energia.
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Detectam-se aqui os primeiros dissensos. Longhi lamenta o fato, por exemplo, de Ottone
Rosai (1895-1957) ter sido preterido na XXVI Bienal de Veneza de 1952 e é oportuno
recordar nesse contexto sua crítica à premiação pela XXVII Bienal, em 1954, de um
pintor abstrato como Giuseppe Santomaso, pois as obras do artista são, então,
apresentadas justamente por Argan, que Longhi considera "troppo edotto di teoretica"8.
De forma talvez simplificadora, mas não substancialmente falsa, o divisor de águas era,
ao menos em parte, a questão do alinhamento quase automático à abstração, triunfante
no segundo pós-guerra. Argan, que publicara em 1948 uma monografia sobre Henry
Moore, tinha canalizado parte importante de seus esforços no sentido de
um aggiornamento da arte italiana do segundo pós-guerra, o que significava colocá-la
em sintonia com o novo sistema das artes que então se implantava a partir de Londres
e de Nova York. De outro lado, Longhi defendia - e com argumentos sem dúvida afins
aos do conceito de organicità que Bianchi Bandinelli avançara em 19509- a
especificidade da tradição da síntese plástica da figura, própria da civilização italiana
antiga e moderna, especificidade mal compreendida pelo júri das Bienais venezianas,
composto sintomaticamente por uma maioria não-italiana:10
Gli ?astratti? continuano ad essere i preferiti di una giuria dove sono
in prevalenza schiacciante i giudici stranieri. Un difetto di struttura
che, anche due anni fa, finì per sacrificare un Rosai alla strana
congiunzione Cassinari-Saetti. E che cosa mai dovrebbero sapere gli
stranieri di quel nostro studioso corso, affaticato, ma non ignobile,
che il padiglione centrale va periodicamente rievocando dall?utimo
quarantennio con le mostre ?antologiche? e ?cicliche?? Senza
ingiuria, assai meno di quanto possiamo saper noi dell?arte di fuori,
e ciò per la forte ragione che la nostra lingua è quasi sconosciuta nel
mondo e, per intenderla, si aspetta ch?essa si faccia gergo
internazionale.
[Os ?abstratos? continuam os preferidos de um júri em que os
estrangeiros são maioria esmagadora. Um defeito de estrutura que,
inclusive, há dois anos terminou por sacrificar um Rosai à estranha
conjunção Cassinari-Saetti. Mas o que poderiam saber os
estrangeiros acerca deste nosso estudioso curso, afadigado, mas
não ignóbil, que o pavilhão central [da Bienal] vem evocando nos
últimos quarenta anos com as exposições ?antológicas? e
?cíclicas?? Sem injúria, bem menos do que podemos nós saber da
arte de fora e isto pela forte razão de que nossa língua é quase
desconhecida no mundo e, para entendê-la, espera-se que se
converta ao jargão internacional.]
2. Mas, por distantes que tenham sido seus campos de interesse e o sentido cultural de
sua atuação, algumas tangências houve e são justamente por elas que se pode iniciar
o contraposto aqui tentado. Antes de mais nada, tangências biográficas. Pertencentes
a gerações sucessivas - Longhi, repita-se, é de 1890, Argan, de 1909 - os dois
historiadores têm em comum a origem piemontesa, pois enquanto Argan é de Turim,
Longhi é de Alba, na província de Cuneo. Em um país como a Itália, marcado por
tradições históricas e culturais muito distintas e contrastadas, identidades regionais são
elementos por vezes relevantes na constituição de um perfil intelectual. Em especial, se
esta origem comum é o Piemonte e se os tempos são os anos em torno de 1900, pois
a formação das gerações de Longhi e de Argan não pôde permanecer indiferente ao
papel fundamental desempenhado por sua região na solução monárquica e sabauda
(isto é, da casa de Savoia) do Risorgimento. É impossível não levar em conta o apelo,
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ainda vigente nos anos iniciais do século XX, do sentimento de um destino histórico
próprio, reencontrado na luta contra os austríacos. Toda criança daquela geração
nutrira-se da moral cívica de Cuore (1886) de Edmondo De Amicis, ambientado entre
1878 e 1886 na Turim de Umberto I e Longhi guardou desse romance infantil uma forte
recordação11. Mais importante talvez, todo jovem piemontês tinha também contas a
ajustar com o legado de Giosuè Carducci, cuja ode sáfica, Piemonte12, composta no
auge de seu prestígio em 1890, ano do nascimento de Longhi, era ainda ensinada nos
bancos de escola da Turim da geração de Argan13. No que se refere mais
particularmente à história da arte em Turim, Longhi e Argan foram marcados pelo
magistério de seu comum professor, Pietro Toesca (1877-1962), um dos criadores em
1907 da cátedra de história da arte da Universidade de Turim. Longhi foi seu aluno aos
16 anos e ainda em 1950 ressoava em seu sua memória: "certe parole conclusive della
Sua prolusione: ?prima conoscitori, poi storici?, il cui senso mi fu sempre più chiaro"14.
Mais tarde, Argan seguirá seus cursos na Universidade de Roma, onde o eminente
medievalista ensinaria entre 1926 e 1948.
A intelligentsia piemontesa nos primeiros decênios do século XX, por diversos que
fossem os momentos de Longhi e de Argan, tinha dois desafios comuns. Em primeiro
lugar, desmantelar o projeto carducciano de uma poesia em registro heroico, entoada
em modo itálico, e substituí-lo pela afirmação do caráter, internamente, policêntrico e,
externamente, europeu, da cultura italiana. O antifascismo visceral de Longhi e de Argan
está necessariamente implicado neste primeiro desafio de recusar o nacionalismo
fascista sem negar a especificidade da civilização italiana. Talvez a melhor formulação
dessa atitude seja a Lettera a Parigi que Piero Gobetti escreve, justamente de Turim,
em 18 de outubro de 1925, após ser espancado pelos fascistas:15
Bisogna amare l'Italia con orgoglio di europei e con l'austera
passione dell'esule in patria, per capire con quale serena tristezza e
inesorabile volontà di sacrificio noi viviamo nella presente realtà
fascista. (...) Le nostre malattie e le nostre crisi di coscienza non
possiamo curarle che noi. Dobbiamo trovare da soli la nostra
giustizia. E questa è la nostra dignità di antifascisti: per essere
europei dobbiamo su questo argomento sembrare, comunque la
parola ci disgusti, nazionalisti.
[É preciso amar a Itália com orgulho de europeus e com a austera
paixão do exilado em pátria, para compreender com que serena
tristeza e inexorável vontade de sacrifício vivemos na presente
realidade fascista. (...) Nossas doenças e nossas crises de
consciência não podem ser curadas senão por nós. Devemos
encontrar sozinhos nossa justiça. E esta é nossa dignidade de
antifascistas: para ser europeus, devemos a respeito parecer,
conquanto a palavra nos repugne, nacionalistas.]
Em segundo lugar, recusar, a exemplo de Croce, o positivismo e o filologismo
arquivístico e classificatório, sem, entretanto, se resignar ao silêncio a que a Estética de
Croce conduzia quando se tratava de história das artes visuais e, sobretudo, quando se
tratava de compreender as crises formais da história recente16. Como, sobre o pano de
fundo deste substrato cultural comum, desenham-se as experiências formativas dos
dois piemonteses? É preciso salientar aqui dois aspectos, um de caráter local, outro de
caráter europeu. No que se refere ao primeiro, deve-se notar a mutação no próprio
ambiente cultural e universitário de Turim, então em vias de se tornar um grande polo
industrial e urbano. Longhi não reconhece uma grande dívida intelectual ao ambiente
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da cidade de sua juventude, que ele considera entorpecido de tardo-oitocentismo17.
Resta-lhe apenas relembrar com particular afeição sua experiência como aluno, verso il
1906, de um inspirado leitor de Dante, o "inesquecível Umberto Cosmo"18 (1868-1944),
um antifascista histórico que seria de resto também professor de outra personalidade
importante da Turim daqueles anos, o jornalista e editor Piero Gobetti (1901-1926),
morto muito jovem, mas ainda a tempo de marcar Argan, que, de resto, ainda chegou a
conhecer Umberto Cosmo. Quando, alguns anos depois, Longhi prepara sua Tese di
Laurea sobre Caravaggio, sob a direção de Pietro Toesca, as humanidades tal como
professadas na Universidade afiguram-se-lhe destituídas de toda vitalidade e
atualidade, e isto a tal ponto que ele prefere então assistir, clandestinamente, aos cursos
de direito de Luigi Einaudi, "lapidados em lógica diamantina"19. É possível que sejam
ainda os ecos da reputação de Luigi Einaudi que tenham atraído Argan ao curso de
direito, que ele deixa incompleto, seduzido que foi pelas aulas de Lionello Venturi,
professor na Universidade entre 1914 e 1931.
Estamos, agora, na segunda metade dos anos 1920 e, ao contrário do momento de
Longhi, Argan ingressa na Universidade em um momento particularmente rico de
renovação intelectual. Por uma curiosa confluência histórica, Turim e, especialmente,
sua Universidade tornaram-se então o cenário de uma das mais formidáveis
concentrações das humanidades do Novecentos italiano. O crítico literário Giacomo
Debenedetti, grande amigo de Argan, define sua experiência daqueles anos como "um
período de diálogos apaixonados, animados pela tensão cultural promovida por Croce,
Gentile e, em parte, por [Gaetano] Salvemini"20. Uma das chaves para se compreender
a particular dinâmica intelectual com a qual Argan adentra na história da arte encontrase em um ensaio de Debenedetti, "Provável autobiografia de uma geração"21. Mas essa
atmosfera é evocada pelo próprio Argan em 1989, em uma intervenção oral, fortemente
memorialista:22
Conobbi Giacomo [Debenedetti] a Torino, quand?ero studente:
apparteneva alla gerazione che aveva di circa dieci anni preceduta
la mia. Facevo parte di un gruppo di orientamento nettamente
crociano e insoferente, quanto meno, della crescente volgarità
culturale del fascismo: ricordo Leone Ginzburg, Cesare Pavese,
Massimo Mila, Norberto Bobbio. I nostri amici più anziani e già
culturalmente e politicamente impegnati erano Giacomo Benedetti,
Franco Antonicelli, Carlo Levi, Aldo Bertini. Essi avevano vissuto
un?esperienza culturale ancora libera, aperta verso l?Europa.
Avevano conosciuti Gobetti, forse Gramsci, di cui a noi era
impossibile conoscere gli scritti proibiti. Croce era per noi il nostro
vero maestro: nei rari ma sempre attesi incontri non ci parlava di
politica ma solo di problemi della cultura. Rappresentava per noi la
cultura eletta contro l?abbietta, ma a un certo punto si fermava a un
limite che non ci sentivamo di accettare. La poesia e la pittura
francese che non ammiravamo, non l?interessava: Mallarmé,
Rimbaud, Proust, per lui, erano non-poesia. Io studiavo storia
dell?arte con Lionello Venturi: era fondamentalmente crociano anche
lui, ma si era reso conto che la critica crociana non spiegava nulla o
poco dell?arte figurativa. Condannava il Barocc, l?Impressionismo,
tutta l?arte del nostro secolo, che - ci spiegava Venturi - era la parte
più viva della cultura europea contemporanea.
[Conheci Giacomo [Debenedetti] em Turim, quando eu era
estudante. Pertencia à geração de dez anos anterior à minha. Eu
fazia parte de um grupo de orientação claramente crociana e
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indiferente, para dizer o mínimo, à crescente vulgaridade cultural do
fascismo: recordo Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Massimo Mila,
Norberto Bobbio. Nossos amigos mais velhos e já cultural e
politicamente engajados eram Giacomo Debenedetti, Franco
Antonicelli, Carlo Levi, Aldo Bertini. Tinham vivido uma experiência
cultural ainda livre, aberta em relação à Europa. Tinham conhecido
Gobetti, talvez Gramsci, cujos textos proibidos eram, para nós,
inacessíveis. Croce era o nosso verdadeiro mestre: nos raros, mas
sempre esperados encontros, não nos falava de política, mas só de
problemas da cultura. Representava para nós a cultura eleita contra
a ignóbil, mas em um certo ponto estacava, e era um limite que não
podíamos aceitar. A poesia e a pintura francesa que admirávamos
não o interessava: Mallarmé, Rimbaud, Proust, para ele, eram nãopoesia. Eu estudava história da arte com Lionello Venturi: também
ele era fundamentalmente crociano, mas se dera conta de que a
critica crociana não explicava nada ou muito pouco das artes
figurativas. Croce condenava o Barroco, o Impressionismo, toda a
arte do nosso século, que - explicava-nos Venturi - era a parte mais
viva da cultura europeia contemporânea."]
Em suma, contrariamente a Longhi, Argan vive na Universidade uma experiência de
formação intelectual verdadeiramente de grande cenáculo, membro que era daquela
"Confraternità D?Azeglio", de que faziam parte alguns dos nomes mais importantes da
Turim (e mesmo de toda a Itália) antifascista de sua geração: Cesare Pavese (19081950), Carlo Dionisotti (1908-1998), Leone Ginzburg (1909-1944), Norberto Bobbio
(1909-2004), Massimo Mila (1910-1988), Vittorio Foa (1910-2008), Giancarlo Pajetta
(1911-1990), Giulio Einaudi (1912-1999), Luigi Firpo (1915-1989) e Arnaldo Momigliano
(1908-1987)23. Este último, particularmente, deve ser mencionado por ter deixado da
Universidade de Turim um testemunho precioso. Em um artigo intitulado "A
Piedmontese View of the History of Ideas", o historiador da Antiguidade sublinha, com
efeito, como as humanidades na Universidade de Turim daqueles anos fossem
fortemente marcadas pelo historicismo alemão24. No ano, por exemplo, em que Argan
ingressa na Universidade, em 1924, Federico Chabod (1901-1980), após defender sua
Tese sobre Maquiavel em Turim, parte para Berlim, recomendado por Croce, para
estudar sob a direção de Friedrich Meinecke. Momigliano mostra, em suma, que é
através dessa vertente germânica da história das ideias que a história da cultura, que
remontava a Burckhardt, chega a Turim, fato que não deve evidentemente ser
negligenciado na reconstituição da gênese do repertório e das inclinações intelectuais
de Argan.
3. Esta familiaridade da Faculdade de Letras, Filosofia e História da Universidade de
Turim com a Ideengeschichte germânica terá favorecido em Argan a mais plena
assimilação de um fenômeno intelectual que deve ser considerado como o segundo
aspecto maior da diferença de gerações entre Longhi e Argan, aspecto este de
envergadura europeia: a irradiação na Itália dos estudos interdisciplinares sobre a
civilização italiana, gerados por Alois Riegl, Max Dvorak, Aby Warburg, Erwin Panofsky
e Edgar Wilde, entre outros. Uma recepção mais generalizada na Itália dos estudos
promovidos, desde os anos 1930 pelo Warburg Institute não ocorrerá, na realidade,
senão após a Segunda Guerra Mundial. Mas já desde 1929, Croce citava o Idea de
Panofsky em seu Aesthetica in nuce; já desde 1930, ano da morte de Warburg, o grande
filólogo italiano, Giorgio Pasquali, assinalava a importância da obra de Warburg e, enfim,
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já desde 1937, Giuseppe De Logu traduzia para o italiano, ainda que parcialmente, A
Escultura Alemã dos séculos XI ao XIII, de Panofsky25. Ao resenhar a edição italiana
da Storia della Critica d?Arte de Lionello Venturi, em 1947, Argan observa que entre os
grandes interlocutores de seu mestre desde a primeira edição da obra (em inglês), em
1936, estão Riegl e Dvoràk. Desde esse texto de 1947, Argan mostra-se não apenas
familiarizado com a tradição germânica, o que não surpreende dado
seu background turinense, mas, sobretudo, capaz de propor dessa tradição uma
interpretação "social", não isenta de sensibilidade marxista ou gramsciana, diríamos
hoje, já "arganiana". Assim, após notar o quanto a historiografia artística germânica é
então ainda pouco conhecida da crítica italiana, ele sublinha:26
la preoccupazione sociale che traspare nei concetti del Riegl di
Volksgeist, e di Kunstwollen (dove già affiora, tra molte
contraddizioni, una spiegazione etica dell?arte), o nella stessa
impostazione del Dvoràk della storia dell?arte come storia dello
spirito.
[a preocupação social que transparece nos conceitos de Riegl
de Volkgeist e de Kunstwollen (onde já aflora entre muitas
contradições uma explicação ética da arte), ou na própria formulação
de Dvorak da história da arte como história do espírito]
Antes de ser marxista, a história da arte construída por Argan é uma história das formas
simbólicas, no sentido que lhe emprestam o pensamento de Ernst Cassirer e de
Panofsky. Na realidade, até as incursões de Carlo Guinzburg na história da arte,
nenhum estudioso italiano foi mais panofskiano que Argan, mesmo (ou sobretudo)
quando tenta reduzir a iconologia panofskiana a um momento da elaboração de sua
própria visão. Atente-se, entre tantas outras, para a seguinte passagem:27
Estudando uma Crucificação (de Antonello da Messina ou de
Mantegna, por exemplo), nem todos observam os detalhes, como os
seixos que estão na base da cruz. Aqueles seixos não são apenas
um ?capricho? do pintor; talvez descubramos que esse detalhe,
aparentemente insignificante, possui um valor alusivo ou simbólico.
E a análise que propõe a seguir da Ressurreição de Cristo de Piero della Francesca, no
Museu Comunal de Sansepolcro, poderia perfeitamente ter saído da pena de Panofsky.
Para ambos, o problema da semântica da forma permanece o de entender
a natureza da relação entre forma visual e pensamento discursivo que convive na obra
de arte, problema a que se retornará adiante.
4. Em todo o caso, para Argan, dada sua específica formação intelectual, era fácil dar o
passo que o levaria do historicismo alemão dos anos ?20 a um marxismo
particularmente atento à questão da cultura, um marxismo à maneira de Gramsci. Que
Croce tenha sido o grande interlocutor, ainda que apenas "mental", de Gramsci, era um
fato que não fazia senão reforçar a aposta em uma filosofia que, para além de seu
antifascismo tout court, garantisse ao mesmo tempo uma superação do antifascismo
idealista de Croce. Para Argan, como para Bianchi Bandinelli (1900-1975) e para tantos
outros, o PCI, que sempre tomou as devidas distâncias em relação à barbárie estalinista,
oferecia uma possibilidade de exprimir no plano de um concreto engajamento político a
consciência crítica e a responsabilidade moral dos intelectuais28.
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É quase supérfluo lembrar que nada poderia parecer mais esdrúxulo a Longhi que tal
conúbio entre história da arte como história do espírito e engajamento político. É bem
verdade que Longhi mostra-se, então (como bem lembra Giovanni Previtali no perfil
biográfico que traça de seu mestre), particularmente sensível à agenda dos intelectuais
no momento histórico da "reconstrução" da Itália do segundo pós-guerra, quando afirma
no programático texto de abertura de sua revista Paragone, de 1950, que a resposta do
historiador da arte diante da obra de arte:29
non involge soltanto il nesso tra opera e opere, ma tra opera e
mondo, socialità, economia, religione, politica e quant?altro ocorra.
[não envolve apenas o nexo entre obra e obras, mas entre obra e
mundo, sociedade, economia, religião, política e tudo o mais.]
É ainda Previtali que chama a atenção para a disponibilidade "iluminista" que Longhi
mostra então para elevar a "cultura média" da Itália de seus dias, seja ao se valer da
linguagem cinematográfica para mostrar a arte de Carpaccio e de Caravaggio, seja pela
elaboração de exposições didáticas, seja ainda por uma escrita mais acessível, como é
a de seu Caravaggio de 1952, seja, por fim, por um "accostamento alle posizioni del
Partito comunista".
Isto posto, nenhum intelectual é menos "orgânico" que Longhi. Seu antifascismo deriva
de sua convicção de que a arte é o fruto do exercício da fantasia e da liberdade individual
do artista, irredutível a todo ideário, a todo programa, seja ele político ou doutrinário.
Este é o fundo ideológico de sua adesão a certa ideia de uma Europa nascida do
humanismo românico do século XII (ela mesma depositária do legado da civilização
latina) e é também o fundo ideológico de seu grande processo contra a "mão morta" da
arte bizantina do séculos XII e XIII, atrofiada pelo Estado e pela doutrina:30
E poiché con questo non s?intende già di negare ai popoli
dell?impero bizantino la facoltà di fare arte, ché quasi varrebbe negar
loro l?umanità stessa, si vorrà significare che fu qualcosa d?altro a
impedirli in quell?aspetto dell?umano che nell?arte si esprime; e fu
dunque il limite teocratico o liturgico o cesareo che si voglia chiamare.
Nè mancò chi riconoscesse, nel fatto iconoclastico iniziale, il riflesso
islamico. E non oppresse per sempre l?islamismo la facoltà di fare
arte di figura? O, in altra fosca età, non sentimmo anche noi, con le
nostre orecchie, l?esortazione cesarea: ?meno statue, meno quadri?
e via di seguito?
[E posto que com isso não se entende negar aos povos do Império
bizantino a faculdade de fazer arte, o que quase equivaleria a lhes
negar a própria humanidade, o que se pretende significar é que foi
outra a razão que lhes impediu este aspecto do humano que na arte
se exprime; e essa razão foi portanto o limite teocrático ou litúrgico
ou cesariano como se preferir chamá-lo. Nem faltou quem
reconhecesse no fato iconoclasta inicial o reflexo islâmico. E de fato
o islamismo não oprimiu para sempre a faculdade de fazer arte de
figura? Ou, em outra fosca idade, não sentimos também nós, em
nossos ouvidos, a exortação cesariana: ?menos estátuas, menos
quadros? e assim por diante?]
Neste singular paralelo entre Bizâncio e os diversos totalitarismos do século XX,
explicita-se a irredutibilidade de Longhi a toda tentativa de compatibilizar a criação
artística com um a priori ideológico emanado do Estado ou do partido. Todo o programa
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político de Longhi está contido in nuce nessa passagem e, de forma geral, no texto de
onde se origina, que permanece, creio eu, o mais sublime de seus ensaios: Giudizio sul
Duecento, escrito às vésperas da Guerra em 1939 e publicado em 1947. Um texto que
decerto incorre em alguma injustiça em relação à arte bizantina ou toscana dos séculos
XII e XIII, mas cuja inteligência e fervor crítico emanam de uma esfera de exigência
intelectual e moral que torna irrelevante qualquer outra consideração. Sua fé na
liberdade do indivíduo no ato da criação artística poderia figurar como um capítulo no
mítico projeto de Lord Acton (1834-1902) de escrever uma History of Liberty, e nada
perdeu de sua força moral nos dias do novo sistema financeiro das artes em que
vivemos. O ideal de saber de Longhi formara-se como síntese do ideal iluminista de
Luigi Lanzi (1732-1810) - de cujo estilo sumamente elegante ele fora capaz em 1922 de
propor um dos mais belos pastiches de toda a literatura do Novecentos31-, da radical
modernidade crítica de Baudelaire e da connoisseurship de Giovanni Battista
Cavalcaselle (1819-1897), Adolfo Venturi e Pietro Toesca. Coube a Longhi explorar e
levar às últimas consequências as obras dos dois últimos, que foram seus mestres, bem
como a de Berenson (1865-1959), que mais que ninguém, talvez, estimulou-lhe o senso
de emulação, superando-as, ademais, por uma crítica de suas premissas, positivistas
no caso dos mestres italianos, e psicologistas no caso de Berenson32. De outro lado, o
universo mental de Longhi provinha de um momento da língua italiana não indiferente a
D?Annunzio, a cuja ourivesaria sintática ele se obrigou aos poucos - por uma ética
interior de austeridade, e exterior de didática -, a renunciar33.
No segundo pós-guerra, Longhi e Argan encontram-se lado a lado (juntamente com
Giuliano Briganti) na comissão de reordenação do patrimônio artístico italiano e de
recuperação das obras de arte roubadas das coleções italianas pelos nazistas. E é a
ocasião para Longhi de saudar Argan como "um valente inspetor central da nossa
administração artística"34, saudação particularmente afetuosa, se lembrarmos de seus
desafetos por Venturi e de suas reservas à administração cultural do Estado, sobretudo
no que concerne à conservação dos monumentos artísticos do passado, manifestas em
um artigo justamente de 194835. Argan, adentrando os 40 anos, está por sua vez à frente
de tremendas responsabilidades de tutela e conservação do patrimônio cultural
diminuído pela guerra e na iminência de firmar sua centralidade no cenário universitário
italiano. A defasagem de geração tenderá a ser doravante cada vez menos importante,
tanto mais porque a catástrofe do fascismo e da guerra tornara anacrônicas tantas das
diferenças que pareciam intransponíveis no passado. Longhi, então com 55/60 anos,
tem mais 20 a 25 anos de atividade pela frente, anos fundamentais de sua carreira de
estudioso e de universitário nas Universidades de Bolonha (onde lhe foi discípulo
Pasolini)36e Florença, onde ele formará e colaborará com uma plêiade de historiadores
da arte da importância de Francesco Arcangeli (1915-1974), Giuliano Briganti (19181992), Federico Zeri (1921-1998), Mina Gregori (1924), Ferdinando Bologna (1925),
Carlo Volpe (1926-1984), Enrico Castelnuovo (1929), Andrea Emiliani (1931), Giovanni
Previtali (1934-1988), Luciano Bellosi (1936-2011) e Bruno Toscano.
5. É a partir deste momento, vale dizer, dos anos ?50, que o confronto entre Longhi e
Argan, cancelada a defasagem geracional, passa a ser pensável em termos de um puro
confronto de ideias. Não se trata, aqui, de tentar um inventário das diferenças. Bastenos restringi-las a três casos em que o confronto é, por assim dizer, estruturante de seus
pensamentos: Piero della Francesca, Fra Angelico e, curiosamente, um pintor do
Novecentos como Arturo Tosi. Ora, o que tais artistas dizem aos dois críticos é
claramente diverso. Comentando as possíveis influências francesas que o próprio Tosi
reconhecia em um texto de 1931, sem entretanto as nomear, Longhi escreve em 1956:37
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Chi aveva in mente, il Tosi, nel suo nuvoloso omaggio? Neppure un
critico acclimatato in Francia, come Waldemar George, si interessò
di approfondire la vicenda nel suo libretto del ?32 sul Tosi ?peintre
classique et peintre rustique?; e un mio cenno del ?38 sul possibile
collegamento mentale col Bonnard vene lasciato cadere (per sfiducia
palese non già verso il Tosi, ma verso il Bonnard!) dall?ardua
monografia tosiana del professor Argan (1942), dove viene anzi tirato
in ballo in Cézanne; che fu pittore di una problematica formale ben
altrimenti angosciosa.
[Quem Tosi tinha em mente em sua nebulosa homenagem? Nem
mesmo um crítico aclimatado à França, como Waldemar George,
interessou-se em aprofundar a questão em seu opúsculo de 1932
sobre Tosi, ?peintre classique et peintre rustique?; e minha sugestão
de 1938 acerca de um possível vínculo mental com Bonnard foi
abandonado (por desapreço não já por Tosi, ma por Bonnard!) pela
árdua monografia sobre Tosi do professor Argan (1942), onde vem
à baila Cézanne; que foi pintor de uma problemática formal bem
diversamente angustiante.]
Da mesma maneira, em Piero della Francesca, Argan procura naturalmente a
perspectiva, isto é, o que ele chama "a unidade formal absoluta de espaço e tempo"38;
Longhi, ao contrário, os vínculos com a pintura veneziana. A perspectiva é, de resto, um
objeto privilegiado da interrogação de Argan, que a ela dedicou estudos antológicos, e
não por acaso, já que, pela perspectiva, a pintura exprime e anuncia um novo estatuto
ontológico do espaço, categoria geométrica, racional e intelectual por excelência.
Longhi, ao contrário, dedicou, em 1952, um único ensaio à questão da perspectiva,
"Giotto spazioso", isto é, justamente a um pintor que mantém com a perspectiva uma
relação puramente intuitiva, não mediada por qualquer esquema mental euclidiano e
não pictórico. E ainda quando tratou da perspectiva no Quatrocentos, Longhi preferiu os
artistas que dela se utilizam para verter em pintura, não um construto, mas uma
desarmante fantasia espacial, como é o caso dos pintores da Officina ferrarese. Enfim,
em Fra Angelico, as divergências se explicitam de modo mais circunstanciado: quem
quer que tenha lido uma página de Longhi sobre o Quatrocentos florentino sabe de seu
esforço por revalorizar a intuição de Vasari, segundo a qual Angelico é um dos primeiros
e mais entusiastas partidários das grandes conquistas plásticas de Masaccio. Nada é,
de fato, mais proverbial, no grande crítico, que sua intolerância pela abordagem prérafaelita, nazarena, purista ou neo-devocional a que a historiografia oitocentista reduzira
os afrescos de São Marcos. Além disso, Longhi sempre foi reticente a toda analogia
explícita entre a forma visual e o pensamento discursivo. Assim, quando, em 1955,
Argan recusa esta filiação direta de Masaccio e fala de um Angelico "tomista", ele
transgride no entender de Longhi dois preceitos de boa crítica:39
L?Argan trascorre addirittura a parlare di um Angelico ?tomista?; che
è certamente dir troppo. Non è punto difficile, sappiamo, citare più di
un tratto di San Tomaso dove parli di luce e di colori (e tanto varrebbe
risalir più addietro, fino a Sant?Agostino e, magari, a Plotino), ma,
per la contraddizione che non lo consente, non sarà mai lecito
assumere che si tratti della luce e dei colori come li intendeva e
vedeva, secoli dopo, l?Angelico; e che infatti, gli venivano dalle
nuove osservazioni fisiche e (per i nuovi tempi) realistiche dei suoi
grandi amici.
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[Argan chega até mesmo a falar de um Angelico ?tomista?, que é
certamente excessivo. Sabemos não ser nada difícil citar mais de
uma passagem de São Tomás onde se fale de luz e de cores (e
melhor seria, neste caso, remontar a Santo Agostinho e, decerto, a
Plotino), mas, porque a contradição não o consente, não será jamais
lícito assumir que se trate da luz e das cores como as entendia e as
via, séculos depois, Angelico; e que lhe vinham, de fato, das novas
observações físicas e (para os novos tempos) realistas de seus
grandes amigos" (Masaccio, Alberti, Donatello).]
6. Com estes três casos - Piero, Angelico e Tosi - não se esgotam, mas quase
(poderíamos ainda citar Picasso e outros exemplos), os momentos de tangência entre
as obras de ambos os estudiosos. Não é, certamente, muito. Mas a própria dificuldade
de ampliar o terreno comum a partir do qual estabelecer comparações entre Longhi e
Argan não é desprovida de significação e será mesmo, em certo sentido, mais
reveladora que quaisquer comparações pontuais. Porque, mais do que propor respostas
diversas às mesmas questões, Longhi e Argan distinguem-se, antes de mais nada, pela
diversidade das questões que lançam à obra de arte. Em termos gerais, Argan procura
revelar na obra de arte a fenomenologia de um pensamento; Longhi, a expressão
pictórica de uma singular experiência emocional diante do visível. Os artistas de Argan
são, sem dúvida, e não por acaso, Brunelleschi, Alberti, Leonardo e Michelangelo
arquiteto, pensadores da forma, artistas pertencentes ao que se considera
consensualmente o momento de apogeu da civilização visual italiana. Para Longhi, não
é o Renascimento o apogeu dessa civilização, mas, inequivocamente, o Trecento, que
ele declara ser, sem nenhum resquício de dandismo, "o século de ouro" da pintura
italiana. Os artistas de predileção de Longhi, ou ao menos os artistas em que sua
capacidade crítica revela-se exponencialmente, são Cimabue, Duccio e Giotto, Stefano
fiorentino, Giottino, Giusto di Menabuoi e Giovanni da Milano, pintores dos séculos XIII
e XIV, de um frescor e de um lirismo em que se evidenciam a vontade de um novo
contato com o visível. Apoiando-se em um Vasari revitalizado por uma leitura
intensamente interpretativa, Longhi reivindica a modernidade desses pintores do século
de Dante, e a reivindica contra os admiradores transatlânticos dos "primitivos", que ele
ironiza e lança ao ridículo. Masaccio, antes de ser este Brunelleschi da pintura em que
o converte Argan40, será então para Longhi o restaurador das intuições poéticas do
primeiro terço do século XIV, decisivas para o destino da moderna civilização italiana e
ocidental, incompreendidas, no entanto, pelo academismo florentino da segunda
metade do século XIV. Partindo de tais premissas, o Renascimento, aos olhos de
Longhi, não poderia não resultar totalmente transfigurado. Hoje ainda, seu
Renascimento assombra e não cabe nos esquemas históricos oficiais; mas nos anos
?30 e ?40 deviam certamente aparecer como um terremoto, a partir do qual tantos
pintores, quase desconhecidos ou considerados até então como petits maîtres,
recuperavam ou adquiriam pela primeira vez sua verdadeira dimensão, por vezes genial.
Longhi abomina o óbvio. Basta dizer que os grandes ausentes de seus estudos
renascentistas são Michelangelo e Rafael, aos quais ele dedica apenas três ensaios
marginais e ainda por cima sobre suas obras de juventude - aí incluída a Ressureição do
Museu de Arte de São Paulo - que ele é, de resto, o primeiro a atribuir ao mestre de
Urbino. O que lhe interessa não é a oposição categorial entre clássico e não-clássico ou
anticlássico, mas as tensões atuantes no interior do clássico. Florença e Pádua
interessam-no igualmente no século XV, mas o interessam como uma antinomia mental
diante do patrimônio visual latino. Um dos textos mais conhecidos, mais citados e, sem
dúvida, mais reveladores de como Longhi problematiza a antinomia clássico/anticlássico
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é sua Lettera pittorica a Giuseppe Fiocco (1926), na qual descreve com quase alucinada
imaginação o ateliê de jovens pensionistas do pintor Francesco Squarcione (13971468), em cujo âmbito nasce a arte de Mantegna:41
Per quanto ciò possa sembrare fantastico, sento profondamente che
tutto ciò [che] avvenne tra Padova e Ferrara e Venezia tra il ?50 e il
?70 - dalle pazzie più feroci del Tura e del Crivelli, alla dolorosa
eleganza del giovane Giambellino, alla apparentemente rigorosa
grammatica mantegnesca - ebbe la sua origine in quella brigata di
disperati vagabondi, figli di sarti, di barbieri, di calzolai e di contadini
che passò in quei vent'anni nello studio dello Squarcione. (...) Così la
grammatica di Mantegna, con tutta l?intenzione di esser classica, fu
nel fondo anticlassica. (...). Il misticismo archeologico del Mantegna
è sullo stesso piano del misticismo minerale dei ferraresi. In entrambi
i casi si tratta di una trasformazione subbiettiva e passionale della
ricerca organica e d?analogia naturalista creata dai toscani. (...) Di
fronte al Donatello veramente adrianeo nell?altare del Santo o al
Masaccio della cappella Brancacci, gli affreschi degli Eremitani
sembran dipinti da una squadraccia di barbari che si preparino
ferocemente al diploma di latino.
[Por quanto possa parecer fantástico, sinto profundamente que tudo
o que ocorreu entre Pádua e Ferrara e Veneza entre os anos 1450 e
1470 - das mais ferozes loucuras de Tura e de Crivelli, à dolorosa
elegância de Giovanni Bellini, à aparentemente rigorosa gramática
de Mantegna - teve sua origem naquela brigada de desesperados
vagabundos, filhos de alfaiates, de barbeiros, de sapateiros e de
camponeses que passou naqueles vinte anos pelo ateliê de
Squarcione. (...) Assim, a gramática de Mantegna, com toda a
intenção de ser clássica, foi no fundo anticlássica. (...). O misticismo
arqueológico de Mantegna está no mesmo plano do misticismo
mineral dos pintores de Ferrara. Em ambos os casos, trata-se de
uma transformação subjetiva e passional da pesquisa orgânica e de
analogia naturalista criada pels toscanos. (...) Diante do Donatello
verdadeiramente adriânico no altar do Santo [na basílica de
Sant?Antonio em Pádua] o ao Masaccio da cappella Brancacci, os
afrescos dos Eremitani [em Pádua] parecem pintados por um bando
de bárbaros que se preparam ferozmente ao exame de latim.]
Fascinam-no, em suma, pintores que a forma mentis acadêmica ulterior tornou exóticos;
fascinam-no, os artistas "mundanos" do Quatrocentos lombardo, como Carlo
Braccesco42, e será, de resto, ao longo do ?500, com a tradição propriamente ferrarense
e lombarda, que Longhi se identificará sobremaneira: de Dosso a Lotto a Savoldo a
Moretto e a Moroni. Percebe-se, pela primeira vez, como é hoje bem sabido, que são
os lombardos, e não os venezianos, as condições de possibilidade de Caravaggio, cujo
gênio parece-lhe finalmente anunciar a última grande vocação poética da pintura
italiana, continuada em Nápoles por Caracciolo, Mattia Preti e os grandes mestres do
que se veio a chamar os "pintores da realidade", até Gaspare Traversi. Essa convicção
de Longhi de que a civilização italiana tem por vocação, sobretudo, uma aderência lírica
à figura43permite compreender por que se refere ele ao contexto ideológico e intelectual
em que se movem as obras de arte de modo apenas alusivo, ele que, entretanto, o
conhece com imensa erudição.
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7. O contraste com Argan, que reage à pintura e à arquitetura, contrapondo-lhes com
igual erudição, mas quase metodicamente, equivalências ou ressonâncias literárias,
retóricas e filosóficas, leva-nos ao âmago das diferenças entre os dois historiadores.
Para Argan, a história da arte como disciplina pertence de pleno ao concerto das
ciências humanas, pretensão escorada no fato de a arte ser, ela própria, um modo
peculiar de pensamento. Fazer história da arte será ipso facto fazer história das ideias.
Mas como é possível a Argan afirmar que a arte é um modo de pensamento e, ao
mesmo tempo, manter intacta o preceito da autonomia da forma artística, autonomia
que lhe garantiria um princípio próprio de inteligibilidade? Toda tentativa de resposta a
esta questão supõe enfrentar a questão da natureza da relação entre os diversos níveis
de significação que nela convivem. É importante, aqui, antes de mais nada, não perder
de vista o sentido da indagação arganiana. Trata-se aqui de tentar entender como uma
forma é, enquanto forma, pensamento. Talvez o que melhor defina a sensibilidade
intelectual de Argan é sua convicção de que a obra de arte, como a sociedade humana
que ela supostamente exprime, é uma ordem, uma racionalidade inteligível. Partamos
de um texto de autoridade: a interpretação do pensamento de Argan proposta por um
seu reconhecido discípulo, Maurizio Calvesi:44
A literatura sobre arte, de Vasari em diante, ensinou-nos a apreciar
e a avaliar a bravura, a invenção e a sensibilidade dos artistas,
algumas de suas ideias isoladas e inclusive alguns ?conceitos?
expressos em suas obras. Antes de Argan, não nos havia ela,
entretanto, introduzido na crucial intimidade de seu ?pensamento?,
pensamento entendido como lugar orgânico e finalidade (não apenas
teórica, mas também ideológica) da criação, como momento,
portanto, não abstrato, mas substancial e substanciante, como motor
genético, dir-se-ia, da própria invenção formal. O que Croce
chamava ?intuição? (e que intuição efetivamente é, mas não
indiferente e miraculosamente suspensa), Argan nos fez
compreender que é, exatamente, ao mesmo tempo e sem
contradição, pensamento, uma forma articulada, ainda que sintética,
de pensamento, unitária de ?ideias? de impulsos e de sentimentos,
reconstruível naquele processo (sistemático como em uma ?câmara
lenta?) que é a crítica.
Para explorar como o pensamento é este "motor genético da própria invenção formal",
Calvesi lança mão de diversas fórmulas que, admitindo como premissa lógica a
diferença entre arte e pensamento, decreta subitamente a identidade entre ambos os
termos: a intuição artística seria "ao mesmo tempo e sem contradição, pensamento". A
obra de arte é uma "forma articulada" e ao mesmo tempo é uma "forma sintética". Como
entender essa identidade entre articulação, que supõe análise, e síntese formal? Por
que operação se produziria esta unidade do diverso e mesmo do oposto? É inevitável
recorrer à estratégia maior de afirmação da unidade de uma antinomia: o modelo da
lógica dialética. O paradigma é bem conhecido; e não menos conhecido é a crítica
(vulgar) que se lhe costuma endereçar: a Estética de Hegel, segundo essa crítica,
subsumiria a arte ao conceito, considerando aquela um momento da fenomenologia
deste. Por certo, Argan não incorre numa crítica redutora do pensamento hegeliano.
Não haveria de lhe escapar que definir negativamente o absoluto do conceito seria uma
contradição nos termos, pois equivaleria a afirmar que há algo fora do absoluto.
Portanto, a forma artística, relativa e contingente, é parte do absoluto hegeliano, que se
define inteiramente na história e como história. No prefácio da Fenomenologia do
Espírito, que Argan por certo conhecia bem, Hegel define o absoluto como a unidade do
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infinito e do finito45, unidade portanto da Ideia e de todas as determinações de suas
formas históricas particulares, aí compreendida a obra de arte. De onde se poder
reconduzir o pensamento de Argan a um Hegel possivelmente mediado por Croce, que
em 1912 afirmava em seu Breviario di Estética:46
É inútil evocar o princípio da unidade do espírito, que não é abalado,
mas, antes, reforçado pela nítida distinção entre fantasia e
pensamento, porque só da distinção nasce a oposição e da
oposição, a unidade concreta.
Isto posto, parece fundamentalmente correta a ideia de Calvesi de que o pensamento
de Argan não é inteiramente assimilável a Hegel, e em particular à intuição crociana, e
é o próprio Argan, como visto acima, que define suas reticências em relação ao
classicismo restritivo de Croce.
Em Argan, em suma, a unidade entre arte e pensamento não é redução da arte ao
conceito, mas condição de possibilidade de uma transitividade, não dada, mas sempre
latente, entre diversas funções criadoras do espírito. Ora, se a transmutação da forma
em pensamento é uma capacidade em potência, a função da crítica, ou ao menos uma
de suas funções mais ambiciosas, seria realizar esta potencialidade, percorrendo as
vias (ou antes, criando-as) através das quais esta transitividade entre forma e ideia
se efetua.
Um exemplo desta operação crítica, em Argan, é suficiente para caracterizá-la em sua
plenitude. Como se sabe, a obra pictórica da primeira maturidade de Michelangelo, do
tondo Doni (datável problematicamente entre 1504 e 1507) aos afrescos da abóboda da
Capela Sistina (1508-1512), foi considerada pioneiramente por Longhi, desde o início
dos anos ?40, como a matriz dos mais importantes desenvolvimentos
da maniera florentina, e posteriormente europeia. Em 1982, a iluminação de Longhi já
se tornara um ponto pacífico; perdera, por assim dizer, seu copyright, e Argan a retoma
como um ponto de partida de ulteriores desdobramentos especulativos. Diante das
violentas justaposições cromáticas de Michelangelo, reveladas em 1985 pelos primeiros
resultados da limpeza das lunetas da Capela Sistina, a crítica de Argan reage no sentido
justamente de precisar o enjeu filosófico da cor em Michelangelo:47
Colorista é um vocábulo de pouco significado e em nenhum modo
referível a Michelangelo, que da cor não teve o gosto, mas um
conceito filosófico transcendental. (...) Desde suas primeiras
pinturas, Michelangelo tinha procurado aproximações dissonantes,
cores que não unissem, mas separassem, subissem sozinhas aos
timbres mais altos. (...) Com a ressurgida violência do
primeiro furor cromático, as lunetas [da Capela Sistina] provam que
foi justamente Michelangelo a encontrar aquela teoria maneirista da
cor, fundada sobre dissonâncias quase dodecafônicas, que poucos
anos depois aparecerá já amadurecida nas obras de Pontormo e
Rosso. Depois, Vasari ocupou-se em ocultar o cromatismo do mestre
para reconhecer aos toscanos o primado do desenho, aos vênetos o
do tom. A distinção correta era, na realidade, entre duas concepções
da cor: tímbrica ou qualitativa em Michelangelo, tonal ou quantitativa
em Tiziano. Uma filosofia do ser em si e uma filosofia do ser-emrelação, no mundo.
8. Seria imprudente afirmar que Longhi recusaria a tais asserções qualquer teor de
verdade. É apenas possível afirmar que ele não as propôs. E isto porque não pertencem
às regras do gênero de discurso que ele define como próprios à história da arte.
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Contrariamente a Argan, para Longhi, o fenômeno artístico mantém com o pensamento
uma tensão mais destrutiva que reveladora. Para ele, a historiografia artística, vale dizer,
a história da crítica de arte, é a "história das evasões, exitosas ou não, das comportas
doutrinais". E como não seria assim, se há, para ele, uma contradição irreconciliável
entre arte e pensamento? No manifesto fundador de sua revista Paragone, de 1950, ele
escreve a respeito:
Chi disse che anche Socrate non ne abbia qualche colpa com
l?accenno al vasaio? Sopprimer l?arte è certo più difficile (...) ma la
filosofia, quando riuscì a passare in istituzione, non mancò di provarsi
anche in questo.
[Quem diz que inclusive Sócrates não tenha culpa, com seu exemplo
do ceramista? Suprimir a arte é de certo mais difícil, (...) mas a
filosofia, quando conseguiu tornar-se em instituição, não deixou de
tentar inclusive isto.]
De tais premissas, as conclusões: invenção formal e conceito, para Argan, são
categorias em contínua reação alquímica, da qual resulta a obra de arte. Para Longhi,
invenção formal e conceito permanecem, por natureza, categorias heterogêneas e, em
potência, reciprocamente hostis. Tal é a razão porque para Longhi, bem longe de
reivindicar cidadania nas ciências humanas, a história e a crítica de arte devem ser uma
forma particular de ekphrasis48. Por ekphrasis, entende-se aqui um discurso que alie
saber histórico, precisão filológica e as qualidades de escrita de um talento literário, pois
só a combinação de tais qualidades é apta a criar os "equivalentes verbais" do valor
poético de uma forma, pintada em um preciso momento histórico, em um preciso
contexto cultural e por uma insubstituível personalidade artística. Longhi conclama o
historiador da arte a conceber seu ofício, antes de mais nada, como um saber rigoroso
do ponto de vista histórico e filológico, contrário por conseguinte a toda tentação
idealizante e estetizante, mas a concebê-lo ao mesmo tempo como uma "risposta
parlata alle opere d?arte"49. A história da arte será portanto, em Longhi, não uma ciência
humana, mas um gênero literário, e como tal, não plenamente acessível ao não-escritor:
"Nada de estetizante", insistirá ele em 1950 em um trecho muito citado do primeiro
editorial de sua revista Paragone50, "na exigência de recolocar a crítica, e por isso a
história da arte, não digo no seio da poesia; mas, certamente, no coração de uma
atividade literária". Consequentemente, seus modelos de críticos de arte são, como ele
próprio os elenca em 1950, Paulus Silentiarius, Dante, Vasari, Baudelaire, Huysmans,
Paul Valéry, Félix Fénéon...
Ainda sobre literatura, uma última precisão faz-se necessária, sobre os modos diversos
como Longhi e Argan dela se apropriam. Proust, melhor que qualquer outro exemplo,
mostra como se distinguem esses modos. No texto acima citado de 1989 sobre
Debenedetti, Argan recorda como a leitura da Recherche, estimulada pelo amigo, havialhe: "aiutato a capire in profondità, nella struttura linguistica la pittura impressionista e
post-impressionista". [ajudado a compreender em profundidade, na estrutura linguística,
a pintura impressionista e pós-impressionista.]
Há aqui, portanto, a suposição de um paralelismo possível entre estrutura linguística e
estrutura visual. Para Longhi, a escrita de Proust é não menos fundamental, mas não
porque lhe forneça uma analogia estrutural com o impressionismo, e sim porque a
própria forma pela qual Proust descreve os quadros pintados por Elstir, o pintor
da Recherche, ensina-lhe como exprimir pela escrita a essência lírica da experiência
visual que um quadro qualquer, não necessariamente impressionista, propõe.
Não é da natureza desse exercício de síncrise de retratos em contraposto ceder ao
desequilíbrio. Observemos apenas que nada caracteriza melhor a amplitude da cultura
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italiana do Novecentos que a coexistência no âmbito de um mesmo campo de estudos
- a história da arte -, de dois espíritos tão diversos e tão diversamente fecundos quanto
o foram Longhi e Argan. Se houvesse lugar para conclusão, ela seria a de que cada um
deles encarna, não apenas uma trajetória exemplar, mas um tipo de intelectual e talvez
mesmo um tipo de inteligência. Isto posto, a síncrise acima sugerida mobiliza esses
tipos numa final e mais profunda contraposição, bem expressa na metáfora de um Janus
bifronte, embora não sem paradoxo. E este reside no fato de que se a fronte de Longhi
olha o passado, não deixa ele de acreditar que a arte deve continuar a existir no futuro,
já que é parte constitutiva da natureza humana. Relembremos a sentença acima citada,
que, escrita após a catástrofe da Segunda Guerra, tinha o valor de uma profissão de fé:
"negar aos povos do Império bizantino a faculdade de fazer arte (...) quase equivaleria
a lhes negar a própria humanidade". Os bizantinos de Longhi, como ele mesmo
explicitava em seguida, éramos nós, os sobreviventes dos totalitarismos. A se crer em
Longhi, portanto, enquanto houver homens ou ao menos natureza humana, haverá arte,
convicção ainda hoje largamente compartilhada. Inversamente, é certo que a fronte de
Argan olha com mais empenho que Longhi para o futuro, mas (ou talvez justamente por
causa disso) não deixa de considerar a arte, ao fim e ao cabo, um fenômeno em vias de
se esgotar no passado. Entre os anos 1930 e os anos 1980, muda radicalmente a
percepção de Argan do fenômeno artístico. Pois se para o jovem Argan a arte é
"projeto", para o último, ela será "destino". A morte da arte, escreverá Argan em 1984,
fora vivida por ele e por sua geração como um "estado de consciência". Afligia-o, o fato
de que a nova geração não a vivesse senão como ignorância: "mas o sabem os jovens
da última leva, os vagantes entre as sombras de uma arte do passado, que conserva a
mutante ilusão das imagens, mas perdeu a substância cognitiva da forma? A deles não
é lúcida consciência da morte, mas desesperada, confusa incerteza do além. Não
filosofia e nem mesmo filologia, mas escatologia, frequentemente supersticiosa"51. Já
em 7 de novembro de 1982, dez anos antes de morrer, no tom sereno dos testamentos,
Argan escrevia no L?Espresso52:
Com a segunda guerra, o destaque entre os artistas e o sistema
precipitou-se em abismo. Já antes Husserl tinha descrito a crise das
ciências europeias, das quais a arte era uma, ainda que não levada
em consideração. Após a guerra, os filósofos da crise, de Jaspers a
Adorno, excluíram que a criatividade da arte pudesse subsistir em
um mundo que, com a bomba atômica, havia escolhido a destruição.
Pode surpreender que, ao invés do silêncio, tenha-se produzido
então uma densa proliferação de tendências que subiam verticais,
abriam-se em guarda-chuva e dispersavam-se deixando a terra
queimada. Desprezá-las como baixas manobras, jurando crer
apenas na bendita qualidade da obra era idiota. O fenômeno era
sério. Refletia a crise interna da arte que, não mais definida por sua
função no mundo, procurava definir-se por si mesma,
frequentemente por tautologia. A eternidade da arte é uma lorota. O
verdadeiro problema é a sobrevivência da civilização após o fim da
arte. E isto dependerá também do modo com o qual a arte terá vivido
o próprio fim, que será ainda um momento da sua história, de todos
o mais iluminante.
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Veja-se o programa do encontro em http:// www. giuliocarloargan .org/
Roberto Longhi (Alba, província de Cuneo, 1890 - Florença, 1970). A bibliografia de Longhi está reunida
em Opere Complete, Florença, Sansoni, 14 volumes, 1956-1986. A esta edição é preciso acrescentar um texto
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didático de juventude, Breve ma veridica storia della pittura italiana (1914), Florença, Sansoni, 1980,

trad. port. São Paulo, CosacNaify, 2005, e uma coletânea póstuma, Il

Palazzo Non Finito. Saggi inediti

1910-1926, aos cuidados de Francesco Frangi e Cristina Montagnani, prefácio de Cesare Garboli e um ensaio
de Mina Gregori. Milão, Electa, 1995. Neste ensaio, Gregori, diretora da Fondazione Longhi, adverte para o fato
que há ainda de Longhi uma quantidade apreciável de material inédito a ser publicado. A bibliografia sobre
Longhi é vasta. Sobre a prosa longhiana são essenciais as intervenções de Emilio Cecchi, "Roberto Longhi
scrittore" (1928), in Letteratura italiana del Novecento, Milano, Mondadori, 1972, pp. 1249-1253, e de
Gianfranco Contini, publicadas em Paragone e em Esercizî

di lettura,

Turim, Einaudi, 1974 e Ultimi

esercizî ed elzeviri, Turim, Einaudi, 1989. Não menos interessante, o depoimento de amizade entre Longhi e
Contini, em Diligenza e Voluttà, Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini, Milão,
Mondadori, 1989, pp. 95-107. Além dos textos citados, com ampla bibliografia, cf. as Atas do Congresso, L'Arte
di scrivere sull'arte. Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo", aos cuidados de Giovanni

Previtali. Roma, Riuniti, 1982.
Sobre Giulio Carlo Argan (Turim, 1909 - Roma, 1992), veja-se o site http://www. giuliocarloargan. org/, de iniciativa de um
Comitê presidido por Antonio Pinelli, contendo um perfil biográfico de autoria de Carlo Gamba, sua bibliografia,
as teses que têm sua obra por tema, uma exposição iconográfica, além de diversos de seus textos. Veja-se
também o site Memofonte dirigido por Paola Barocchi e, nele, a seção Carteggio dell'archivio di Giulio
3

Carlo Argan, sob a responsabilidade científica de Antonio Pinelli, que se diploma em 1947 na Università di
Roma 'La Sapienza' com uma Tese di Laurea sob a direção de Argan. Enfim, o verbete do Dizionario
Biografico degli Italiani http:// www. treccani.it/ enciclopedia/ giulio-carlo-argan /#vita-1. Sobre o amplo leque de estudiosos
que o homenageiam em 1984, vejam-se os Studi in Onore di Giulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica

Editrice, 1984, 2 volumes, organizado por seus discípulos, com apresentação de Maurizio Calvesi.
Cf. C. Gamba, "Giulio Carlo Argan. A cento anni della nascita": "uno dei classici della critica del Novecento, per le
sue indubbie doti di scrittore, così lucidamente razionale e coscientemente opposto alla seducente prosa di
Roberto Longhi" http:// www. giuliocarloargan .org/mostra2010 /2010_mostra _argan.htm.
Laureado em 1931 sob a direção de Venturi, Argan sucede-o na Università di Roma 'La Sapienza' após 1955.
Sobre as múltiplas dimensões dos conflitos entre Longhi e Lionello Venturi (1885-1961) - desde os contrastes
entre os perfis da coleção Riccardo Gualino de Turim e da coleção Contini-Bonacossi de Florença, inspiradas
pelos dois críticos respectivamente antes dos anos '30, até a escolha de Mario Salmi, em 1949 por indicação de
Venturi, para ocupar a cátedra de história da arte na Universidade romana, em detrimento de Longhi, veja-se G.
Previtali, "Roberto Longhi. Profilo biografico". In, G. Previtali (ed.), L'Arte di scrivere sull'arte. Roberto
4
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Longhi nella cultura del nostro tempo", op. cit., pp. 141-170. A respeito, Giuliano Briganti escreveu: "È

difficile ignorare che si configurò allora (dagli anni ' 50 in poi), nel campo dei nostri studi, lo schieramento di due
parti avverse che si estese, dal campo specifico della storia dell' arte, all' università e di conseguenza ai concorsi
universitari, all' editoria, alle rubriche dei giornali e delle riviste, ai rapporti con l' arte contemporanea. Da una
parte Lionello Venturi, dall' altra Roberto Longhi". Cf. G. Briganti, Affinità. A cura di Laura Laureati. Milão,
Archinto, 2007.
Em colaboração com Bruno Contardi, Milão, Electa, 1990.
Cf. G.C. Argan, "Pittura italiana e cultura europea" (1946). Republicado em Studi e note, Roma, Bocca, 1955,
pp. 21-56, p. 32: "L'incontestabile ritardo della pittura italiana sul gusto europeo dipende, anzitutto, da una
scarsa responsabilità morale nella valutazione del nostro Ottocento. Dopo tanti fastidiosi appelli per una
rivalutazione impossibile, chi non si sentiva disposto ad augurare, col Longhi, la buonanotte al signor Fattori?"
Cf. R. Longhi, "La Polemica sui Pittori Astratti Italiani. Dove vai? Le son cipolle" (1954). Scritti sull'Otto e
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Santomaso em um artigo de 1983, republicado postumamente em Ritratti di opere e artisti, editado aos
cuidados de A. Roca De Amicis, Roma, Riuniti, 1993, pp. 123-124.
Como lembra o próprio Ranuccio Bianchi Bandinelli no prefácio a seu Organicità e astrazione, Milão,
9

Feltrinelli, 1956, o conceito de organicità em oposição ao de astrazione fora avançado pelo autor,
evidentemente sobre o pano de fundo do pensamento de Worringer (1908), em uma conferência proferida no
Istituto Storico Olandese, em Roma, em 22 de novembro de 1950 e depois em diversas outras cidades italianas,
a convite de Associazioni e Circoli di Cultura, ocasiões "vivaci discussioni". Vale lembrar como Bandinelli concluía
em 1956 seu percurso: "Non si tratta, dunque, di pronunziare una condanna; ma di chiarire una scelta e un
rifiuto. E se il pericolo del realismo sta di cadere, ove manchi un adeguato contenuto poetico, nel piatto verismo
fotografico (...), il pericolo dell'astrattismo è di ricadere nel 'suprematismo' di Kasimir Malevich, che dipinse, nel
suo sforzo supremo, l'ultima sua pittura: in mezzo a una tela candida un candido quadratino bianco. Dopo di che,
è evidente, non resta che il suicidio".
Cf. R. Longhi, "La Polemica sui Pittori Astratti Italiani (art. cit.), p. 147.
Sobre o apreço de Longhi por Cuore, cf. Contini, Diligenza e Voluttá, op. cit., p. 22: "Cuore certamente
10

11

è sorpassato. Ma la cosa curiosa è questa: chi penserebbe che Longhi disprezzava Pinocchio e

amava Cuore? (...) Forse è la torinesità di Cuore che lo toccava, e lui, piemontese di nascita, col Piemonte...".
12

Composta em Ceresole Reale em 27 de julho de 1890. Publicado em 1899 na coletânea Rime

e Ritmi.

Cf. Poesie di Giosuè Carducii MDCCCL - MCM, Bologna, Nicola Zanichelli, 1913, 10 ed., pp. 951-956.
A importância de Giosuè Carducci como modelador das gerações do tardo oitocentos é bem sintetizada na
fórmula de Croce, "il dannunzianismo propriamente detto è cosa della generazione che si formò dopo il 1890. La
mia generazioine, se mai, fu carducciana". Apud Eugenio Garin, Cronache di filosofia italiana, 19001943. Bari, Laterza, 1975, 2 vol., vol I, p. 180. Mas a posição de Carducci, vale lembrar, não é simplesmente a de
um marco do status quo literário, sendo bem reconhecida, por exemplo, a influência de um hino juvenil
13

como A Satana sobre Giovanni Papini. Que sua obra tardia seja, contudo, uma referência basilar contra a qual
se insurge a cultura italiana do primeiro Novecentos é fato que pode ser aferido na programática cultural das
diversas revistas literárias italianas que surgem no primeiro decênio, dentre as quais lembremos La

Critica (Nápoles,

1903) de Benedetto Croce, Leonardo(Florença, 1903-1907), de Giovanni Papini, Emilio

Cecchi e Giuseppe Prezzolini, e La Voce (Florença, 1908-1013), igualmente de Prezzolini. Em reforço da
fórmula de Croce, acima citada, a superação de Carducci por D'Annunzio é relembrada ainda em 1930 por
Gramsci, em um comentário sobre um ensaio de Ugo Ojetti: "Uma certa continuidade e unidade parece existir
do Risorgimentoaté Carducci e Pascoli, para os quais era possível reportar-se até a literatura latina;
continuidade e unidade que foram quebradas por D'Annunzio e sucessores". Antonio Gramsci, Letteratura e

Vita Nazionale, trad. port. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Bras., 1968, p. 91. Como se sabe, os inícios de Longhi
como escritor e crítico são marcados seja pela prosa de D'Annunzio, seja pela programática renovadora de La
Voce, para a qual colabora desde 1912. Cf. Previtali, "Roberto Longhi, profilo biografico", in L'Arte di scrivere
sull'arte, op. cit., p. 142 e seg.
Cf. R. Longhi, "Omaggio a Pietro Toesca". Proporzioni, III, 1950, pp. v-ix, republicado em Opere Complete,
vol. XIII: Critica d'arte e buon governo. Florença, Sansoni, 1985, pp. 242-248.
14

Citado no verbete italiano sobre Piero Gobetti de wikipedia: http://it. wikipedia.org /wiki /Piero_Gobetti.
Na imensa bibliografia sobre o papel desempenhado por Croce na Itália da primeira metade do século, cf. E.
Garin, Cronache di filosofia italiana, 1900-1943. Bari, Laterza, 1975, 2 volumes; A. Momigliano,
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"Reconsidering Croce" (1952), in Essays
Blackwell, 1977, pp. 345-363;

in Ancient and Modern Historiography, Oxford, Basil
Gianfranco Contini, La parte di Benedetto Croce nella cultura

italiana (1951), Turim, Einaudi, 1989.

Em uma carta de 1909 a Giuseppe Prezzolini, editor da revista La Voce, anexa a um ensaio a esta endereçado,
mas jamais publicado, sobre o ambiente da Universidade de Turim, Longhi exclamava: "Dio che muffa, che lezzo"
(Deus, que mofo, que fedor!). Citado por F. Bellini, "Una passione giovanile di Roberto Longhi: Bernard
17
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R. Longhi, "Avvertenze per il lettore", Scritti giovanili, 1912-1922. Opere Complete, Florença,
Sansoni, 1956, 2. ed. 1980, p. viii: "Per il resto la facoltà più strettamente umanistica languiva e non dovrà
sorprendere che fosse un sollievo per me seguire clandestinamente, fra i corsi di diritto, le lezioni sfaccettate in
una logica diamantina di Luigi Einaudi."
Giacomo Debenedetti, "Nota autobiografica", in Rosita Tardi (ed.), Il Novecento di Debenedetti, Atas do
Congresso promovido pela Università di Roma 'La Sapienza'. Milão, Mondadori, 1991: "Fu un periodo di dialoghi
appassionati, animati dalla tensione culturale promossa dal Croce, dal Gentile e anche in parte dal
Salvemini" http://www. giacomodebenedetti .it/index.php? option=com_ content&view= article&id= 53:nota-autobiografica& catid=7: il-novecento di-debenedetti &Itemid =7.
O ensaio, de 1948, reaparece como prefácio a G. Debenedetti, Saggi Critici, Mondadori, 1952.
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Cf. Argan, "Introduzione ai lavori", in Rosita Tardi (ed.), Il Novecento di Debenedetti, op. cit.,
Prefácio. http:// www. giacomodebenedetti. it/index.php? option=com_ content& view=article& id=14: introduzione-ai- lavori-di-giulio -carlo-argan
&catid=7: il-novecento-di -debenedetti &Itemid=7.
Cf. G. Clemente, "Arnaldo Momigliano (1908-1987). Venti anni dopo". Rivista Storica Italiana, CXIX, III,
2007, pp. 1150-1161.
Cf. A. Momigliano, "A Piedmontese View of the History of Ideas" (1972), in Essays in Ancient and Modern
22

23

24

Historiography, Oxford, Basil Blackwell, 1977, pp. 1-8.
Cf. G. Previtali, "Introduzione" (1975) a E. Panofsky, Studi di Iconologia. I temi umanistici nell'arte
del Rinascimento. Turin, Einaudi, 1999.
G.C. Argan, "Storia della critica d'arte" (1947), in Saggi e note. Roma, Bocca, 1955.
G.C. Argan, "Il primo Rinascimento". Classico Anticlassico. Milão: Sansoni, 1984, p. 2
Veja-se a respeito, P. Lucia, Intellettuali italiani del secondo dopoguerra. Impegno, crisi,
speranza, Nápoles, Guida, 2003
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Citado por G. Previtali, "Roberto Longhi, profilo biografico", cit. p. 168.
Cf. R. Longhi, "Giudizio sul Duecento" (1939/1947). Opere complete, vol. VII, Florença: Sansoni, p. 23.
Cf. R. Longhi, "Un ignoto corrispondente del Lanzi sulla Galleria di Pommersfelden. Note in margine al catalogo
della Mostra sei-settecentesca del 1922 [Scherzo]". Redigido em 1922, o texto é publicado e dedicado a Toesca
em 1950 Opere complete, vol. I, Florença: Sansoni, 1980, pp. 475-492.
É sabida a amizade entre os Berenson e os James, e em particular a importância para Berenson dos cursos de
psicologia de William James que ele segue em Harvard a partir de 1884. Em 1956, nas "Avvertenze per il lettore"
da edição de seus "Scritti giovanili", Opere Complete, vol. I, Florença, Sansoni, 1980, p. viii, Longhi refere-se
29

30
31

32

aos quatro volumes que compõem The Italian Painters of the Renaissance (1894-1907) de Berenson
como "inficiati de estética sensoriale".
Para a evolução do estilo de Longhi em direção a uma sobriedade e a uma simplicidade exemplares, além dos
trabalhos de Cecchi e Contini, citados na nota 1, vide Contini, "Varianti del 'Caravaggio'. Contributo allo studio
dell'ultimo Longhi", e G. Previtali, Roberto Longhi, profilo biografico", ambos em L'Arte di scrivere sull'arte.
33

Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo, op. cit., pp. 66-82 e 141-170
R. Longhi, "L'Angelico, non sempre al convento" (1955), in Critica d'Arte e Buongoverno, 1938-1969.
Opere Complete, vol. XIII, Florença, Sansoni, 1985, p. 403: "valente ispettore centrale dela mostra
34

amministrazione artística". Argan vence em 1933 o concurso para o cargo de Ispettore presso la Direzione
Generale delle Antichità e Belle Arti, em cuja posição elabora, com Cesare Brandi, o projeto do Istituto Centrale
del Restauro, de Roma.
Cf. R. Longhi, "'Buongoverno': uma situazione grave", publicado em Proporzioni, II, 1948, pp. 185-188 e
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novamente em Opere Complete, XIII - Critica d'Arte e Buongoverno, Florença, Sansoni, 1985, pp. 1-5.
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Sob a orientação de Longhi, Pasolini prepara uma Tese di Laurea, jamais concluída, sobre Carrà, De Pisis e
Morandi. Sucessivamente, Pasolini lhe dedicará o roteiro de Mamma Roma (1962) com as palavras: "A
Roberto Longhi cui sono debitore della mia fulgurazione figurativa".
R. Longhi, "Buona pittura di Gentiluomo di Campagna" (1956), in Scritti sull'Otto e Novecento. Opere
36

37

Complete, vol. XIV, Florença, Sansoni, 1984, p. 184; G.C. Argan, "Pittura italiana e cultura europea" (1946).
In, Studi e note, Roma, Bocca, 1955, p. 46.
G.C. Argan, "O primeiro Renascimento" (1965-66), em Classico anticlassico. Il Rinascimento da
Brunelleschi a Brueghel. Milão, Feltrinelli, 1984. Tradução portuguesa, Clássico anticlássico, o
Renascimento de Brunelleschi a Brueghel. São Paulo, Companhia das Letras, 1999, pp. 283-295,
38

especialmente p. 285.
R. Longhi, "L'Angelico, non sempre al convento" (1955), art. cit. p. 403.
G.C. Argan, "Brunelleschi", in Classico anticlassico, Milão, Feltrinelli, 1984, trad. port. São Paulo,
Companhia das Letras, 1999, p. 112: "Por isso, não seria surpreendente se o jovem Masaccio, indo além da 'lição'
perspectiva detectada por Longhi, [...] tivesse refletido longamente sobre os novíssimos módulos plásticos que
as articulações arquitetônicas de Brunelleschi sugeriam".
R. Longhi, "Lettera pittorica a Giuseppe Fiocco" (1926), publicado em Saggi e Ricerche (192539

40
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1928), Opere Complete, vol II, Florença, Sansoni, 1967 pp. 77-98. Republicado em "Crivelli e Mantova: due
mostre interferenti e la cultura artistica nel 1961" (1962). Ricerche sulla pittura veneta i(19461969). Opere Complete, vol. X, Florença, Sansoni, 1978, p.145:
Cf. R. Longhi, "Carlo Braccesco" (1942). Opere complete VI, Lavori in Valpadana, Florença, Sansoni,
42

1973, pp. 267-287.
Cf. R. Longhi, "'Buongoverno': una situazione grave" (1948), cit., p. 5: "Ma la nostra casa, se ben ricordo, è
l'Italia; e all'intera comunità appartiene quel patrimonio artistico che non è soltanto, si rammenti, la più alta
testimonianza poetica che l'Occidente abbia dato dopo i giorni della Grecia, ma anche, ormai, la principale
ricchezza che ci resti".
Cf. M. Calvesi, "Presentazione" a Studi in Onore di Giulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica Ed., 1984,
vol. I, p. 9: "La letteratura sull'arte, da Vasari in poi, ci ha insegnato ad apprezzare e valutare la bravura,
l'invenzione e la sensibilità degli artisti, alcune loro singole idee e persino alcuni 'concetti' expressi nelle loro
opere. Prima di Argan, non ci aveva però introdotto alla cruciale intimità del loro 'pensiero', pensiero inteso come
luogo organico e finalità (non solo teorica, ma anche ideologica) della creazione, come momento, dunque, non
astratto ma sostanziale e sostanziante, come motore genetico, vorrei dire, della stessa invenzione formale. Ciò
che Croce chiamava 'intuizione' (e che intuizione effettivamente è, ma non indifferenziata e miracolosamente
sospesa), Argan ci ha fatto capire che è appunto, al tempo stesso e senza contraddizione, pensiero, una forma
articolata benché sintetica di pensiero, unitaria di 'idee', di impulsi e di sentire, ricostruibile in quel processo
(sistematico come 'al rallentatore') che è la critica".
Cf. F. Beiser "Hegel and the problem of metaphysics". The Cambridge Companion to Hegel, The
Cambridge University Press, 1993, pp. 1-24.
Citado da tradução portuguesa, São Paulo: Editora Ática, 1997, p. 38.
Longhi elabora esta ideia em uma série de intervenções que tem sua mais acabada expressão nos artigos da
revista Paragone de 1951, 1953, 1958 e 1969. De 1951, na resenha sobre a monografia que Paola Barocchi
dedicara a Rosso Fiorentino, é a mais enfática caracterização da obra: "Se não um 'movimento' regulado e
disposto, como ocorre hoje nos fatos de arte, ao menos uma atitude que se pode chamar 'maneirística', houve
de certo, e muito difundida, no nosso Quinhentos. Mas como a entender, se não se admite que começa ao menos
desde o tondo Doni, na realidade seu emblema fundamental? Aproximadamente há dez anos, já o advertia:
'De resto, também na Itália, o próprio ápice clássico não tivera vigência senão poucos anos. Máximo autor do
desvio ninguém mais que Michelangelo'".
A citação justapõe passagens de dois artigos: G.C. Argan, "Il restauro della Sistina", L'Espresso, xxvii, n.3, 1982.
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Republicado em Ritratti

di opere e di artisti, ed. aos cuidados de A. Roca De Amicis. Roma, Riuniti, 1993,

pp. 27-30, p. 29; e G.C. Argan, "Michelangelo colorista". L'Espresso, xxx, n.2. Republicado na mesma coletânea
póstuma aos cuidados de A. Roca De Amicis. Roma, Riuniti, 1993, pp. 30-32: "Ma colorista è un vocabolo di poco
significato e in nessun modo riferibile a Michelangelo, che del colore non ebbe il gusto, ma un concetto filosofico
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trascendentale (...) Fin dai primi dipinti, Michelangelo aveva cercato accostamenti dissonanti, colori che non
unissero ma stacassero, salissero da soli ai timbri più alti. (...) Con la riapparsa violenza del
nativo furor cromático le lunette provano che fu próprio Michelangelo a trovare quella teoria manieristica del
colore, fondata su dissonanze quasi dodecafoniche, che pochi anni dopo apparirà già matura nelle opere del
Pontormo e del Rosso. Poi il Vasari s'adoperò a occultare il cromatismo del maestro per riconoscere ai toscani il
primato del disegno, ai veneti quello del tono. La distinzione giusta era invece tra due concezioni del colore:
timbrico o qualitativo in Michelangelo, tonale o quantitativo in Tiziano. Una filosofia dell'essere in sé e una
filosofia dell'essere in relazione, nel mondo".
Cf. A. Chastel, "Roberto Longhi: il genio del''ekphrasis". L'Arte di scrivere sull'arte, op. cit., pp. 56-65.
49

R. Longhi, "Avvertenze per il lettore", Scritti giovanili, 1912-1922. Opere Complete, Florença, Sansoni,
1956, 2. ed. 1980, p. viii.
"Proposte per una critica d'arte" (1950), reeditado em Opere Complete, XIII - Critica d'Arte e

50

51

Buongoverno, Florença, Sansoni, 1985, p. 20.
Cf. G.C. Argan, "Questi non sono i morti". L'Espresso, XXIX, 45, 2, dezembro de 1984. Republicado como
"Attraversamenti", título da exposição de Perégia, de que o artigo era um comentário, em Ritratti di opere
e di artisti, cit., 1993, pp. 148-150: "Ma lo sanno i giovani dell'ultima leva, i vaganti tra le ombre di un'arte del
52

passato, che conserva la cangiante illusività delle immagini, ma ha perduto la sostanza conoscitiva della forma?
La loro non è lucida coscienza della morte, ma disperata, confusa incertezza dell'aldilà. Non filosofia, neppure
filologia, ma escatologia spesso superstiziosa".
Cf. G.C. Argan, "Le tendenze dell'arte". Republicado em Ritratti di opere e di artisti, cit., pp. 151-153: "Con
la seconda guerra il distacco tra gli artisti e il sistema precipitò in voragine. Già prima Husserl aveva descritto la
crisi delle scienze europee, di cui l'arte era una, benché non messa nel conto. Dopo la guerra i filosofi della crisi,
da Jaspers a Adorno, hanno escluso che la creatività dell'arte potesse prodursi in un mondo che, con la bomba
atomica, aveva scelto da distruzione. Può sorprendere che, invece del silenzio, si sia avuta da allora una fitta
proliferazione di tendenze che salivano verticali, si aprivano a ombrello, dileguavano lasciando la terra bruciata.
Spregiarle come basse manovre giurando di credere solo alla benedetta qualità dell'opera era idiota. Il fenomeno
era serio. Rifletteva l'interna crisi dell'arte che, non più definita dal suo ruolo nel mondo, cercava di definirsi da
sé, spesso per tautologia. L'eternità dell'arte è una frottola, il vero problema è la sopravvivenza della civiltà dopo
la fine dell'arte. E questo dipenderà anche dal modo con cui l'arte avrà vissuta la propria fine, che sarà ancora un
momento della sua storia, di tutti il più illuminante".
53
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Ruy FAUSTO

esquerda/direita: em busca dos
fundamentos e reflexões críticas
com um PS sobre um livro recente de Vladimir Safatle
(conclusão)
NOTA: A conclusão desse texto, que comecei a publicar nos números 3 e
4 de Fevereiro acabou tomando proporções excessivas. Reduzi-o o quanto
pude, tirei muitas das referências e decidi eliminar várias unidades. O
conjunto das três publicações, uma vez revisto e, em parte, reescrito, será
publicado em forma de livro. - Inseri, no final, um P. S. sobre um livro
recente de Vladimir Safatle.
IV. 2. Marx e Engels. Marxismo. Reforma e revolução.
a) Marx, Engels, marxismo - Passo agora a Marx e Engels, dos quais já me ocupei um
pouco na primeira parte. Vou retomar um esquema de crítica do marxismo, que expus
em várias ocasiões, mas iluminado pela experiência do pensamento socialista e
comunista do século XIX, do qual fiz, na parte anterior, um quase-balanço (a crítica está,
de resto, en creux no que escrevi sobre os socialistas). Em conexão com a discussão
sobre o marxismo, retomo também o tema clássico da "reforma ou revolução" (ou
"reforma e revolução"). Isso porqueessa discussão crítica do marxismo nos ajuda a
entender melhor esse problema, aparentemente arcaico, e a dar a ele uma resposta que
talvez não seja sem interesse.
Creio que se podem indicar três registros em que o marxismo oferece dificuldade. Há
um problema político (ou propriamente político); um problema econômico-político e um
problema filosófico. Deixo de lado as questões teórico-econômicas mais precisas,
relativas ao funcionamento da economia capitalista. Estas devem ser tratadas pelos
economistas.
O problema político é a democracia. A atitude de Marx em relação à democracia não
parece ter sido inteiramente unívoca, mas, em geral, ele a viu como uma forma política
que corresponde a um certo tipo de sociedade capitalista1. Uma vez atingido o objetivo
final, evidentemente não se tratará mais, para ele, de democracia, mas da construção
de uma sociedade comunista transparente, onde, a rigor, não haverá mais política. Ora,
a experiência de um século e meio impõe discutir a relação entre capitalismo e
democracia. Capitalismo e democracia têm duas histórias distintas, embora elas se
cruzem. É preciso estudá-las separadamente. Vimos que já no final do XVIII e, depois,
no século XIX, a democracia está presente no ideário de alguns socialistas, embora não
em todos, nem provavelmente na maioria. Se o limite for 1850, seus melhores
promotores parecem ter sido Godwin (embora ele seja anarquista ?no horizonte?) e
Leroux. Duas figuras que estão entre as mais esquecidas da tradição socialista. Convém
reler seus textos, pois, sobre esse tema, eles falam melhor do que Marx. A obliteração
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da exigência democrática insere-se, em Marx e Engels, na sua concepção geral de
história. Como me ocuparei disto mais adiante, limito-me aqui a observar que é o lado
positivo do Aufklärung, ou mais precisamente da tradição liberal, que se oblitera. Lado
que teria de ficar invisível nos pais fundadores, dada a ideia que eles têm do progresso.
Há, em segundo lugar, um problema econômico-político: o da relação entre circulação
simples e produção-circulação capitalista. Ou, mais precisamente, há o problema
econômico-político de saber que atitude devem ter os socialistas em relação à
circulação simples, à simples troca de mercadorias. Essa questão envolve a da
propriedade. Marx distingue a circulação simples da produção capitalista, mas a
circulação simples é um "momento" (em sentido lógico) da produção capitalista. Esse
"momento" é, entretanto, o oposto dessa produção; porém um oposto que passa
necessariamente em seu contrário. Por isso, mesmo sendo opostos, ou mesmo
contraditórios, Marx exige que se faça, ao mesmo tempo, a crítica dos dois. Este
procedimento envolvendo a crítica dos dois momentos seria o único admissível, aquele
que deveria praticar toda crítica realista e científica, da economia política. Quem visar
só o segundo termo - a produção e a circulação do capital - cairia na utopia ou em uma
ilusão "pequeno-burguesa", o que, para Marx, é o que teria ocorrido com os socialistas
franceses.
Ora, ainda que a possibilidade de separar os dois momentos não deixe de ser
problemática, ela parece representar, hoje, a única perspectiva realista para um projeto
socialista. De fato, pensar no desaparecimento das trocas e de todo mercado é propor
simplesmente a comunidade. Por razões tanto históricas como antropológicas (ou
histórico-antropológicas), a ideia de comunidade, isto é, a do comunismo, parece
hoje bem mais utópica do que o projeto - sem dúvida problemático, mas à sua maneira
- de conservar o mercado e a economia individual (isto é, a "propriedade"),
"neutralizando" o capital. Se essa atitude crítica é correta, isto significa que os
argumentos de Proudhon contra a comunidade, no volume II do Sistema das
Contradições Econômicas ou na Filosofia da Miséria, têm pertinência e atualidade.
Significa também que a crítica pré-marxista da economia política (Thompson, Hodgskin,
Bray, o anônimo autor da carta a Lord Russell etc.), a daqueles teóricos que querem
"voltar aos princípios" e salvar a circulação simples contra o capital, continua tendo
interesse. Bem entendido, permanece a questão: como assegurar o "mercado",
neutralizando o capital? Claro que isso não é, imediatamente, evidente. Mas vale, creio
eu, como perspectiva. Parece indiscutível o caráter utópico, mesmo "no horizonte", do
projeto de liquidação de toda propriedade2e da troca de produtos. Ao mesmo tempo, o
projeto de uma "neutralização" do poder do capital não parece ter nada de utópico em
si mesmo, ainda que não possa ser um projeto a curto prazo.
Há, em terceiro lugar, um problema político-filosófico.Nesse plano, a questão geral é a
do lugar da ética, mas ela se abre imediatamente para questões substantivas,
principalmente a das condições de legitimidade do uso da violência. Vimos como grande
parte da literatura socialista, e também comunista, do século XIX tem um teor
moralizante bem-marcado. Luta-se pela justiça ou pela equidade. Vimos também que,
mais tarde, é Bernstein (a acrescentar os austromarxistas, que ficaram fora deste texto)
quem busca, propriamente, um fundamento ético para o socialismo. Marx e Engels
ironizam constantemente a linguagem moralizante, rejeitando todo discurso ético,
qualquer que seja sua forma. Essa atitude é em parte justificável.Poder-se-ia dizer que,
em certo sentido, é graças a essa recusa que Marx chega a uma crítica da economia
política, que deixa longe, em termos científicos, o que se fizera de análogo até então.
Mas existe aí uma dificuldade. Ela reside, em parte, no interior mesmo do projeto de
Marx, embora a omissão da ética tenha aí uma justificativa profunda3. Essa dificuldade
vem igualmente de exigências que decorrem da experiência terrível do século XX.
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Qualquer que seja a radicalidade da recusa da ética ou da moral nos textos de Marx e
de Engels, tanto no corpus da crítica da economia política como nos escritos políticos,
a relação do projeto comunista (tal como o concebe Marx) com a ética - o que foram
mostrando, desde cedo, certos críticos - é mais complexa do que parece. Digamos como já se disse muitas vezes, mas de um outro modo - que a crítica da economia
política se faz a partir de certas "pressuposições", mas "pressuposições" em sentido
dialético, não fundamentos, e sim "fundamentos negados" (aufgehoben). Essas
pressuposições são, sem dúvida, em primeira instância, de caráter político, mas elas
abrem, por sua vez, um espaço para interrogações de ordem ética. Marx e Engels
deixam isso em aberto, o que é uma possibilidade e uma opção teórica, mas uma opção
que, hoje, não aparece como muito defensável. O melhor desenvolvimento dessas
questões na posterioridade de Marx veio, a meu ver, com Lukács, mas não creio que as
soluções lukacsianas sejam suficientes. Tentando resumir a dificuldade, eu diriaque o
que falta à crítica marxiana da economia política, como à política marxiana, pelo menos
em primeira instância - pois, a meu ver, faltam duas intervenções críticas - não é uma
fundamentação ética, como pretenderam os críticos neokantianos, de extração também
marxista ou não. Falta (em primeira instância) não um discurso que fornecesse um
fundamento ético à crítica da economia política, e à política,mas um discurso que
fundamentasse a recusa de dar um fundamento ético a essa crítica. Isso pode parecer
sutil, mas, no plano formal ou lógico, é esse o problema, e, com um pouco de boa
vontade, poder-se-ia dizer que, no que foi dito, está indicada a solução. Marx deveria
ter fundamentado a não fundação ética de seu projeto (não fundamentação que, no
interior desse projeto, repito, tinha certa coerência). O que significa: falta à crítica
marxiana um discurso que mostrassea intervenção de todo fundamento ético em seu
contrário (isto é, que mostrasse que o discurso da não violência se interverte em
discurso da violência), mas que indicasse, ao mesmo tempo, a impossibilidade de adotar
um fundamento antiético (anti-humanismo, tautologia da violência tout court, distinta da
"violência suprimida (aufgehoben)"cujo horizonte é a não violência). Porém seria
necessário prolongar esse primeiro desenvolvimentonum segundo, este claramente
pós-marxista, em que se tematizaria o deslizamento da chamada "violência
revolucionária" em violência tout court.
b) Algumas implicações: Teoria das sociedades ocidentais contemporâneas. Sobre
Foucault [Excurso]. Reforma e revolução - Analiso agora algumas das implicações
dessa crítica - a rigor do primeiro momento crítico, o que põe em evidência a democracia
- para a teoria e a nominação das sociedades "ocidentais" contemporâneas. Ou, mais
precisamente, tento mostrar como o refoulement da dialética leva a perder de vista a
possibilidade de pôr os conceitos que resultam daquela crítica. Termino esse item
retomando o velho problema "reforma ou revolução".
Um dos resultados mais importantes, senão o mais importante, da crítica do marxismo,
deve ser, a meu ver, como já disse, a distinção bem-clara - quaisquer que sejam os
cruzamentos que a história operou - entre capitalismo e democracia. As sociedades
"ocidentais"de nosso tempo - insisti em outros lugares - devem ser pensadas, não como
"sociedades capitalistas", como querem os marxistas, nem como "sociedades
democráticas", como pretendem os liberais de toda ordem, mas como "sociedades
capitalistas-democráticas", ou, preferindo, "sociedades capitalistas - liberaldemocráticas". "Democrático" ou "liberal-democrático", como tentei explicar em outros
lugares, não indica aí um simples predicado de "capitalista", mas um conceito - um
predicado se se quiser, mas sui generis - que contradiz,pelo menos tendencialmente, o
primeiro conceito (ou seja,o sujeito). Isto significa que essas sociedades são
tendencialmente contraditórias, "tendencialmente", claro, porque há também forças de
adequação da democracia ao capitalismo, mas estas têm limites.
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[Excurso]. A meu ver, foi a dificuldade em encontrar essa fórmula contraditória (tanto a
dificuldade, mais do registro do conteúdo, em pôr cada um dos dois termos, como a
outra, mais de ordem lógica, em pôr a contradição), para além de marxistas e de liberais,
que leva certos representantes do pensamento político de esquerda contemporânea a
buscar outras caracterizações, muito sofisticadas, mas que, no fundo, devem valer
menos do que aquela. Penso na "governamentalidade" (gouvernementalité), de
Foucault. Infelizmente, aqui só posso esboçar um argumento crítico. A
"governamentalidade" em Foucault é uma espécie de universal concreto4. Ele designa
uma "era" histórica, mas tem também uma significação ou função universalizante. E isso
não só pela amplitude histórica que o termo "era" sugere. De fato, para além de
designação de uma singularidade, e qualquer que seja a amplitude histórica desta, o
conceito, um pouco contraditoriamente (mas isso não é defeito), parece ter também algo
de uma dimensão ou de um espaço, que as várias formas sociais preenchem, cada uma
à sua maneira, e que de algum modo as ilumina. Nesse sentido, ele vai, de certo modo,
ocupar, estruturalmente, um lugar análogo ao que tinha, na teoria clássica, o
"capitalismo" (claro, com conteúdo semântico distinto). Sem dúvida, os dois conceitos,
"governamentalidade" e "capitalismo" podem coexistir, já que, como dissemos, o último
conota, sob um de seus aspectos, toda uma "era histórica". Mas,à medida que
"governamentalidade" se torna o conceito central,um parece ocupar o lugar do outro.
Digamos que na tradição dialética são os conceitos que designam o capitalismo - ou,
para nosso discurso, o capitalismo e a democracia - que funcionam, eles próprios,
como universalidade concreta, isto é, que têm sentido histórico-dialético abrangente ou
funções lógico-dialéticas universalizantes; e isto continua ocorrendo, mesmo quando,
como no caso dos frankfurtianos, eles coexistem com conceitos de alcance histórico
mais universal (?Aufklärung", por exemplo, no sentido de Frankfurt). Em Foucault, pelo
contrário, são conceitos do tipo desses últimos (a acrescentar, ponto importante:
conceitos cuja carga semântica é essencialmente política) que assumem aquelas
funções, pelo menos enquanto funções que são privilegiadaspelo discurso (porque
Foucault não negará que o capitalismo universalize). E, se é assim, pergunta-se: diz-se
mais ou diz-se menos quando se substitui, como universal concreto central,"capitalismo"
ou "capitalismo liberal-democrático", por "governamentalidade"? Acredito que se diz
menos. O chamado "nominalismo" de Foucault, embora intencional - aliás, a rigor não
se trata de "nominalismo", mas de uma espécie de middle range theory - parece
empobrecer a compreensão do objeto. A leitura "essencialista", se ela articular, no plano
semântico, economia e política, parece ter um conteúdo mais rico, e só ela indica o
horizonte em que se desenham as possibilidades de intervenção. Afinal, se há luta pela
democracia e contra o capitalismo (também contra o produtivismo), não sei bem o que
se faz com a "governamentalidade"5. Sem dúvida, tudo isso mereceria uma discussão
mais ampla. Por ora, fica a impressão de que, partindo de uma dupla insatisfação diante
da maneira marxista e da maneira liberal de caracterizar as sociedades
contemporâneas, insatisfação, aliás bastante justificada, Foucault como que se perde
no caminho. Preocupado em rejeitar os conceitos"dominantes"6 - ele "neutraliza" o
conceito de "capitalismo", e evita o de "democracia" (que está no centro do discurso de
Lefort e de Castoriadis) - com o que se torna impossível pôr a contradição. Mas também
se poderia dizer o inverso: a recusa da contradição, característica, aliás, bastante geral
do pensamento francês, tem como consequência a obliteração dos dois termos, o que
não significa que os conceitos de Foucault, inclusive a "governamentalidade", não
possam ter funcionalidade, mas isso, creio eu, só uma vez formulada uma sempre
necessária "definição de essência", e uma definição de essência que, em termos
semânticos, reúna economia e política. [Fim do excurso].
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Incidentalmente, a crítica do marxismo, no capítulo da política, leva a reabrir um debate
antigo. Há uma questão, longamente debatida na tradição marxista (e já em Marx e
Engels), e depois mais ou menos esquecida, a famosa questão da "reforma ou
revolução" ou "reforma e revolução"7.
De fato, se pensarmos e exprimirmos, tal como indiquei, a essência das sociedades
contemporâneas, acho que se rearticula o campo das respostas para a questão "reforma
ou revolução" (ou se a reilumina). Isso porque não estamos mais nos perguntando pela
atitude reformista ou revolucionária a tomar diante do capitalismo, mas nos
perguntando pela atitude - reformista ou revolucionária - a assumir diante de
sociedades ao mesmo tempo capitalistas e - mesmo se muito imperfeitamente democráticas. E, de fato, tudo se passa como se, enquanto não dermos essa definição
contraditória (objetivamente contraditória) das sociedades atuais, a pergunta não possa
ter uma resposta coerente. Mas se levarmos em conta essa contradição, como é preciso
fazer, a pergunta tem sentido, e aparece uma resposta - uma dupla resposta - para ela;
ou pelo menos, uma elucidação do que ela contém de válido e de politicamente fecundo.
Na realidade, aqui é preciso distinguir os dois polos da contradição.Pois vejamos: 1) Em
relação à democracia - mesmo se imperfeita -, não há razão alguma para ser
"revolucionário". A democracia, imperfeita e, em alguns casos, muito imperfeita8, deve
ser melhorada, reformada, mas não, creio eu, "revolucionada". Os que querem
"revolucionar" a democracia (por exemplo, substituindo toda representação por
plebiscitos) visam na realidade liquidá-la (pelo menos correm o risco de serem levados
a isto, queiram eles ou não). Outra coisa é aperfeiçoar a democracia, prevendo vários
tipos de conselhos de representação popular além de plebiscitos, da possibilidade de
revogar mandato, eleições primárias, mas sempre como formas que coexistem com a
representação universal, isto é,sempre como formas complementares, que não
coloquem em xeque a representação popular universal. Então, para a democracia, a
resposta à pergunta "reforma ou revolução?" é, apesar de tudo, "reforma".
Ora, em relação ao capitalismo a situação é diferente. Se é válido considerar como
"revolucionário" um projeto de neutralização do capital, mesmo se conservando dinheiro
e mercadoria9 e excluindo em princípio10 como meio o recurso à violência, poderíamos
dizer que, diferentemente do que ocorre para com a democracia, diante da qual a
postura socialista só pode ser reformista, a atitude socialista legítima para com o
capitalismo não é reformista, mas "revolucionária". Se não queremos "neutralizar" a
democracia, mas aperfeiçoá-la, queremos sim neutralizar o capital e não aperfeiçoá-lo.
Terceira Unidade
V. A SEGUNDA CRISE. A NATUREZA. O PROGRESSO. OUTRAS LUTAS
1. A segunda crise. A natureza. O progresso.
a) Antecedentes históricos - Se a emergência trágica do fenômeno totalitário obriga a
desdobrar a dualidade esquerda/direita para integrá-la no que chamei de "quadrado
político" (esquerda/direita; totalitário/antitotalitário), certas circunstâncias e
acontecimentos do século XX vieram a impor, de forma indiscutível, um novo
desdobramento. Essa nova dimensão que torna ainda mais difícil, ou pelo menos mais
complexo, definir o que seria uma política justa, situa-se num registro diferente daquele
em que se insere a questão do totalitarismo. Qualquer que seja a originalidade do
fenômeno totalitário, a luta contra ele se move no interior de uma categoria clássica, de
uma palavra de ordem que era uma das peças essenciais da primeira revolução: a
liberdade. Ao enfrentar o fenômeno totalitário, a esquerda, cuja bandeira definidora é a
igualdade, põe em evidência a liberdade, mas esta já estava inscrita em seu ideário ao
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lado da igualdade. Assim, se o fenômeno é novo e implica uma reorganização do
discurso e da ação política, essa reorganização se move, até certo ponto, no interior de
categorias não só conhecidas, mas que, com maior ou menor relevo, faziam parte dos
objetivos da esquerda, desde sua aparição. Ora, se os conceitos em torno dos quais vai
girar o discurso sobre a segunda ruptura, que se opera em meados do século XX, não
são desconhecidos, a considerar principalmente a teoria hegemônica na esquerda,o
marxismo -, eles se mantinham, entretanto, no interior de uma esfera de "obscuridade".
Mais tecnicamente: se eles estavam "lá", não estavam presentes como
conceitos postos, mas apenas como conceitos pressupostos. Novas circunstâncias e
novos eventos obrigarão a pôr o que estava pressuposto, o que, em boa dialética,
implica uma mudança importante, senão radical, no plano teórico e prático. Os conceitos
que mudam de registro são os de "espécie humana" (ou "humanidade") e o de
"natureza". De pressupostos, eles passam ao regime da posição. Mas junto com esse
deslocamento, paralelamente a ele ou imbricado com ele, muda a maneira de pensar
o progresso.
A segunda ruptura ocorre no século XX, mas não é simples datá-la. Sob certos
aspectos, ela poderia se situar no meio dos anos de 1940, sob outros, nos anos de
1970. Ela envolve novidades fundamentais na maneira de pensar o progresso e as
relações entre homem e natureza. Para que se incorporasse uma nova dualidade, seria
preciso: 1) que se pusessem os conceitos de homem (ou de humanidade, ou de
"espécie humana"); 2) que se pensassem, de forma globalizante ou "cósmica", os
efeitos negativos da ação do homem sobre o ambiente terrestre, até a catástrofe; que,
portanto, se repensasse, de forma radical, a questão dos efeitos do progresso técnico;
3) que se desse algum valor autônomo à natureza e aos objetos naturais.
A tradição, com a grande exceção de Fourier, está longe de ter chegado até aí.Com
relação a Marx e Engels, há dois aspectos. Um, muito discutido, de diferentes pontos
de vista, é o da presença e do peso dos temas ecológicos na obra dos dois fundadores.
Outro é, digamos, o da situação geral do discurso teórico de Marx e Engels em relação
aos conceitos de homem e de natureza.
Há, nos textos de Marx e Engels, uma série de passagens que vão bastante longe, na
direção de uma crítica ecológica11; entretanto, os efeitos considerados, embora
profundos, não são, propriamente, "cósmicos", isto é, não se considera a possibilidade
de uma destruição ou mesmo de uma alteração global do meio ambiente. Isso pode se
explicar, é claro, pelo fato de que o problema não se punha na época. Mas ao mesmo
tempo deve-se dizer que houve quem pensasse essa possibilidade, embora em forma
não estritamente científica. Quanto ao tema geral das relações homem/natureza,
importa distinguir, em Marx, o discurso de juventude do discurso da maturidade, ou, o
que remete à mesma coisa em forma lógica, ser atento à modalidade do discurso, em
particular, à diferença entre discurso pressuposto e discurso posto12. Na juventude,
temos uma filosofia de estilo schilleriano (onde se combina Feuerbach e, em alguma
medida, Hegel), discurso que descreve e propõe uma espécie de continuidade entre o
homem e a natureza, ou uma relação harmônica entre os dois. Na maturidade, os
conceitos de "homem" e "natureza" têm outro regime: não que eles desapareçam, mas
eles são reduzidos a "pressupostos", em sentido dialético e não lógico-formal,isto é, a
pontos de partida não fundantes do discurso crítico substantivo13. Quanto ao conteúdo
da relação (pois o conteúdo está "lá", embora não posto), é difícil não reconhecer,
apesar de tudo, um "prometeísmo" no "velho" Marx (e em Engels também: ver, por
exemplo, seus textos sobre experimentação com animais). Seu ideal é de uma
conquista progressiva da natureza pelo homem, e, principalmente, o de um
desenvolvimento "sem entraves" das forças produtivas14.
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Em Fourier, estamos em outro terreno.Na tradição, tanto socialista como comunista, o
progresso não exclui regressões, nem processos cíclicos, nem se recusa a noção de
progresso-regressão (isto é, progresso de algum modo afetado de regressão). Mas
esses processos regressivos ou cíclicos - refiro-me só à tradição socialista e comunista
- vêm sempre de algum modo recobertos por um movimento ascendente, pelo menos
como virtualidade. Em Fourier, tem-se um esquema que em muitos pontos se aproxima
do de Marx - a decadência de cada forma é o caminho do progresso (no sentido de que
a morte de uma forma cria as condições do surgimento da outra). A diferença é que,em
Fourier, não há um esquema totalizador retilíneo (posto ou pressuposto) de progresso.
O esquema totalizador é ele mesmo cíclico. Por outro lado, no final de cada ciclo, chegase à "morte" de nosso mundo (na realidade à destruição corpórea da terra, porque sua
"alma" subsiste e transmigra?)15. A destruição está inscrita no processo, mas a ação
destrutiva do homem pode acelerá-la. Pensando a interversão global do progresso em
destruição e descentrando o homem nesse processo, Fourier se revela como o
pensador que,na tradição, mais e melhor anunciou a segunda ruptura.
b) Razões da nova configuração. A nova dualidade. - A emergência de uma nova
constelação de problemas (emergência no plano do grande público e da política; como
veremos, a teoria crítica do século XX já se ocupara disto) é resultado de três ordens de
processos: 1) um desenvolvimento de processos produtivos não revolucionários, mas
cujo crescimento quantitativo acaba ultrapassando certos limiares (poluição industrial).
Nesse contexto, pode-se incluir também o crescimento demográfico; 2)o surgimento de
novos setores de produção, que, embora com finalidades pacíficas, implicam riscos
incomparáveis aos que ofereciam as formas tradicionais (principalmente a exploração
de novas formas de produção de energia); 3) a emergência de meios de destruição
cujos riscos ultrapassam de longe e, por isso, qualitativamente, tudo aquilo que
poderiam implicar os meios tradicionais de destruição (arma atômica, essencialmente).
Como definir a nova dualidade? Como, para o totalitarismo, o termo logicamente
primeiro, éo que tem valor negativo, a melhor expressão dele é provavelmente
"produtivismo". A ele se opõem um discurso e uma prática críticas, cuja melhor
denominação, ainda que pesada e negativa na forma,é "antiprodutivismo". A dualidade
produtivismo/ antiprodutivismo vai se acrescentar, assim, às dualidades esquerda/
direita e totalitarismo/ antitotalitarismo.Veremos depois o problema das articulações
entre elas.
A novidade estará não só em pôr a relação homem/ natureza (o que significa, constituir
como tema não mais, apenas, uma forma social, mas, para além dela, a relação da
espécie com o meio natural), mas também numa revisão do valor atribuído ao mundo
natural não humano (rompe-se com o antropologismo exclusivista, de tipo cartesiano ou
kantiano, que exclui a presença de fins em si, para além do homem)16, assim como na
ideia de que a intervenção humana pode ser não apenas nociva para a espécie, ela
pode ser propriamente catastrófica. O que implica repensar os limites da produção, mas
também, do consumo.
c) Implicações teóricas: Foucault. [excurso] - Mutação em relação ao marxismo, a teoria
hegemônica da esquerda, se apresenta, assim, na forma da posição do homem e da
natureza - conceitos até então pressupostos - e na ideia de uma inversão profunda do
progresso com risco de catástrofe. O segundo ponto é o mais abrangente, porque vale
para definir a mudança para além do caso da teoria hegemônica. Mas quero me deter
um pouco no primeiro aspecto: a posição do homem e da natureza, em particular a
posição do homem. Assim, passa-se a pôr a espécie humana. Mas o pensamento dos
séculos XIX e XX não foi caracterizado por alguns como remetendo a uma famosa
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"morte do homem"? Ora, se as considerações anteriores forem pertinentes, estamos
diante não da morte do homem, mas de seu nascimento. Marx escreveu que "a história
universal nem sempre existiu"17, mas aqui a emergência não é da história e sim da
espécie. Como se situar diante dessa aparente discrepância? Claro que não me
disponho a fazer aqui uma crítica geral do pensamento de Foucault; quero apenas
desenvolver alguns argumentos de ordem crítica. Estaríamos não diante da morte do
homem, mas, antes, diante de seu nascimento? Vejamos. Para Foucault, o "homem"
teria nascido no início do século XIX, como uma figura que sustenta a antropologia ou
se sustenta nela; a antropologia iria se decompondo a partir do final do XIX, e, a partir
da segunda metade do XX, assistiríamos à (provável) decomposição "aguda" do
"homem" e da antropologia. Em primeiro lugar, seria preciso esclarecer algumas coisas.
"Morte do homem", em Foucault, remete ao fim da figura epistemológica do homem, não
evidentemente à morte da espécie (uma banalidade que é preciso repetir dada a
ambiguidade, talvez não ocasional, com que foi empregada a expressão). Do mesmo
modo "nascimento do homem", remete não ao surgimento da espécie, é claro, mas à
posição desta, no plano subjetivo, mas também no plano objetivo, o que convém explicar
melhor. O "nascimento do homem", de que é questão em nosso texto, e a "morte do
homem", tal como o concebe Foucault, seriam essas duas ideias compatíveis? Para
além da possibilidade de precisar melhor o momento temporal da emergência de uma
coisa e outra e também para além da possibilidade de que os registros respectivos dos
dois conceitos sejam de ordem diferente18, creio que há aí - guardadas as proporções um problema mais profundo e divergências reais. Poderíamos, em primeiro lugar,
perguntar-nos se é sustentável a ideia foucaultiana de uma emergência da antropologia
como "formação" ou "dispositivo" (ou epistemé) no início do século XIX, em conexão
com o advento da economia, da biologia e da filologia. Vou me limitar à economia, ou,
mais ainda, ao exemplo, de qualquer modo privilegiado, de Marx. Poder-se-ia dizer que
o projeto marxiano, considerado em sentido bastante amplo, remete à antropologia.
Porém, dever-se-ia precisar: ele remete mais a uma "não" antropologia (a explicitar o
caráter dessa negação) do que a uma antropologia19 (a mesma coisa para a natureza).
Foucault sabe disso - há certos textos que o mostram -, mas para ele a negação
é irrelevante. E isso por duas razões: uma é que ele está preocupado com "formações"
("dispositivos",epistemés; Foucault recusa, em geral, o termo "estrutura") e não com
doxas (ou o que ele supõe que seja dóxico). A outra é que ele desconhece, pelo menos
em sentido rigoroso, a particularidade da negação hegeliana (porque é disto que se
trata). Ora, seria importante observar: 1) que o privilégio das "formações" (ou
"dispositivos", ou epistemés) sobre as supostas doxas é uma possibilidade de leitura;
ela não é a única, nem deixa de levantar problemas (ao tentar distinguir um pensamento
crítico de um pensamento conservador, eu optei aqui pela perspectiva oposta: é a
diferença entre o que Foucault chamaria de "doxas" que organiza este texto, o que
evidentemente também poderia ser objeto de discussão)20; 2) que o desconhecimento
da negação hegeliana - e aqui retomo o tema do não hegelianismo de Foucault e, em
geral, do pensamento francês, evocado mais acima - tem seu preço: estou convencido
de que sem o conhecimento das figuras dialéticas, perde-se muito do rigor necessário
para pensar com finura a história do pensamento (talvez se deva a essa ausência uma
certa simplificação,tanto na compreensão das rupturas como na das continuidades21).
No caso presente, eu diria o seguinte. Encontra-se em Marx uma "negação" da
antropologia, o que significa que há nele, ao mesmo tempo, antropologia e não
antropologia. Ou, mais precisamente, há antropologia, mas pressuposta (em lógica
dialética o "pressuposto" é o "negado"). A partir daí, são pensáveis duas (e, a rigor,
veremos logo em seguida, três) direções, que de resto se efetuaram historicamente: a
de um caminho antiantropológico (mais precisamente anti-humanista), a de uma direção
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antropológica ou humanista (que pode ser, é bom não esquecer, também naturalista,
tendo como modelo Feuerbach ou o jovem Marx). - A famosa "morte do homem" de
Foucault, lida nesse contexto, visa o curso anti-humanista que aparece na história do
pensamento, principalmente em Nietzsche, e que, na história política da esquerda, vai
se manifestar em todas as formas de marxismo autoritário ou totalitário. Mas há um
outro caminho, que é o dos humanismos, presentes, em política, na social-democracia
e em filosofia, por exemplo, no último (ou penúltimo) Sartre. Além de uma terceira
posição que, em grandes linhas, continuaria a perspectiva de Marx: nem antropologia,
nem antiantropologia. Entretanto, em meados do século XX, ocorrem eventos que vêm
modificar essa situação, que têm alguma coisa de paradoxal. Tem-se de repente a
possibilidade - só a possibilidade, é verdade, mas a possibilidade existe - da morte do
homem. Não morte do homem no sentido do desaparecimento da figura epistemológica
do homem, mas morte pour de bon, morte objetiva - possível - da espécie.
Universalização negativa. O que resulta desta situação para a história do pensamento?
O evento afeta as três posições. O anti-humanismo, de certo modo, se confirma (!): o
homem morre mesmo, ou pode morrer. Mas essa confirmação, paradoxalmente,
enfraquece o anti-humanismo?De fato, a ameaça da morte do homem, exige a posição
do homem no discurso: a morte do homem passa a ser um problema efetivo, o que
pressupõe a tematização dele, isto é, a antropologia, ou o humanismo. Mas o
humanismo também não tem a última palavra, porque a possível morte do homem
aparece como resultado da ação do próprio homem (o homem ameaça a espécie) o que
se coaduna mal com os pressupostos angelistas de pelo menos certos humanismos. A
terceira posição, mais próxima da posição marxiana, é a que se sai melhor dessa nova
situação, mesmo se ela também tem de repensar seus fundamentos,à luz do
humanismo, e, de certo modo, também do anti-humanismo. Sem dúvida o pensamento
de Frankfurt, na esteira do "terceiro incluído" marxiano, efetua do modo mais rigoroso
as modificações teóricas que a nova situação impõe.
Conviria acrescentar que há, por parte de Foucault, uma tendência evidente a acertar
contas com o humanismo22. Ora, como tentei mostrar mais de uma vez, se o
humanismo, considerado de um ponto de vista bem-rigoroso, é efetivamente uma
ameaça, ele representa apenas uma das ameaças(teórico-práticas). E provavelmente
não a mais grave. A outra é o anti-humanismo [fim do excurso].
VI. CONCLUSÃO: O TRIEDRO POLÍTICO. HISTÓRIA. FRANKFURT
1. História
Poderíamos passar, assim, à parte final, retomando os três registros
fundamentais,tentando nomear o movimento global, e estudando suas articulações.
Entretanto,esse trabalho corre o risco de se tornar um pouco formal e, para evitar esse
perigo, tentarei chegar a ele repensando um pouco, criticamente -para início de
discussão -, a ideia de história. De fato, os três registros banham-se na história moderna,
e, por isso, inversamente, uma reflexão sobre a história e a ideia de progresso nos
conduz diretamente a eles. O fio dessas reflexões é o distanciamento que hoje se impõe
em relação à ideia de história e de progresso que o marxismo propunha.
A apresentação - e não a "teoria", porque, a esse respeito,a rigor não há teoria
nocorpus marxiano - da história em Marx e na melhor tradição marxista (não falemos
das piores, que aliás sempre foram e continuam a ser as dominantes) é complexa, como
é complexa a ideia marxiana do progresso. A partir de Rousseau, pelo menos,
conhecem-se e reconhecem-se as contradições do progresso. Marx pensa um
progresso afetado de negação. Em parte, a ideia marxiana do progresso corresponde a
uma ideia antiga, a do progresso para a espécie que é regressão para o indivíduo23. Em
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parte, ela remete a um progresso que se origina de algo que poderia ser considerado
como uma regressão: quanto mais se regride, no sentido de chafurdar numa crise
sempre mais profunda, mais se progride, porque se estará, grosso modo, mais próximo
do comunismo. Por outro lado: há uma porção de histórias, cada uma correspondente
a um modo de produção. A necessidade interna desses modos está mais em sua
decadência do que em sua emergência (pelo menos sua emergência primeira não é
determinada em termos causais, embora só venha a serpossível se houver certos
pressupostos liberados por modos anteriores). No interior de cada modo, há um
movimento em curva, de ascenso e declínio Por sobre esse esquema descontinuísta,
há uma apresentação global não posta, de ordem pressuposta, que recobre sem
totalizar o conjunto das histórias dos modos. Essa apresentação global é pensável a
partir das noções pressupostas de "homem", "liberdade", "igualdade" e também
"propriedade" (utilizada, no estágio final, num sentido sui generis). Globalmente, há
progresso, no sentido de que, pelo menos com a emergência do capitalismo, nos
aproximamos (provavelmente) do fim da chamada pré-história (a história antes do
comunismo). Há necessidade na passagem ao comunismo? Sim e não. Ela não é
absolutamente inevitável, pois depende, subjetivamente, de uma ação que é apenas
condicionada pela vertente descendente do capitalismo e, objetivamente, dos
pressupostos criados pelo capitalismo (ciência, técnica). Mas é necessária, porque as
alternativas a ela só poderiam ser aparentemente negativas, em sentido forte:
destruição da civilização, decadência geral etc. Por tudo isso, também não há finalismo,
nem interno, nem externo24 (nem a História empurra sem mais para o comunismo, nem
algum deus ex-machina se encarrega dessa tarefa). Resumindo esse quadro,
poderíamos dizer: temos, em Marx, história com progresso afetado por regressão, mas
com final positivo; a catástrofe é possível, mas só por um fracasso na constituição do
modo final e melhor, determinismo sem fatalismo. Sobre outras aspectos já insisti, pelo
menos sobre alguns deles: principalmente, a ideia do que, no ponto de chegada,
teríamos uma sociedade mais ou menos transparente sem mercado, sem propriedade,
sem Estado e, a rigor, até sem leis25.
Como pensar a história hoje, após a experiência sinistra do século XX, além de tudo o
que de novo nos ensinam os historiadores sobre a história antiga e moderna? Em
primeiro lugar, o determinismo, mesmo sob a forma atenuada (não fatalista) em que
aparece em Marx, é a rever. Os caminhos da história são muito mais imprevisíveis do
que ele havia suposto. Nada nos leva a crer, desejemo-lo ou não, que estamos
caminhando em direção ao comunismo. Por outro lado, se há progresso e regressão,
eles não ocorrem, provavelmente, como Marx o pensava. Existe um fio de progresso,
que é de certo modo independente de um processo de progresso-regressão. Há um fio:
ver - exemplo frequentemente evocado e às vezes ironizado - o curso do feminismo no
Ocidente; ver os progressos, insuficientes, mas reais, em lutas micro-históricas
(homossexuais, diferenças étnicas); ver - eu diria - o papel não muito sustentado pela
força, mas real e com certa eficácia (exemplo: luta dos dissidentes nos países
"comunistas" da Eurásia ou da América) dos direitos do homem. Há, assim, um fio - ou
fios - de progresso no interior de um processo que é de progresso técnico, mas que é
regressivo sob mais de um aspecto (aumento da desigualdade, por exemplo). E
principalmente: há uma ameaça de catástrofe. Como disse, poder-se-ia dizer que essa
ameaça também está presente em Marx, porém, por outros motivos ou em outro lugar.
Nossa catástrofe, a que temos diante de nós,não vem do fato de que a humanidade não
conseguiu chegar ao comunismo. (E, antes de mais nada, cabem as perguntas:valeria
a penas chegar a ele? E - pergunta prévia - que é, afinal, o comunismo; a sociedade
transparente que Marx imaginava para a "História"?). Sem dúvida, poder-se-ia dizer que
a catástrofe ameaça porque não nos desvencilhamos do capitalismo. Isso tem sua
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verdade, mas é diferente do que diz Marx. Porque, se os poderes capitalistas nos
empurram para o desastre, ou pelo menos não fazem o suficiente para evitá-lo, o
chamado socialismo real não fez menos mal, e uma parte da social-democracia também
continua sonhando, sem mais, com o "progresso" e a "ciência". Isso mostra que é mais
do que uma forma social o que nos conduz à catástrofe, é um leque de formas, ou é o
que está por trás de certas formas - uma técnica desencadeada, informada por uma
funesta ideologia produtivista e de domínio da natureza. Aqui, já estamos, certamente,
bastante longe do marxismo. Mas seria preciso acrescentar alguma coisa a esse
quadro. Se no marxismo pensava-se tanto num progresso afetado de regressão, como
também em épocas de regressão, a experiência do século XX nos mostra a
possibilidade de verdadeiras interversões26 na história. E há interversões técnicas como
há interversões ético-políticas. Contrariando os hábitos correntes de pensamento,eu
acrescentaria que se deveria comparar umas às outras, pondo os dois casos em
paralelo. Assim, eu afirmaria que, na história do século XX,tem-se uma grande
inversão do progresso social, com a chamada revolução de Outubro, que foi, a rigor, um
golpe de Estado, embora muito sui generis27. E uma grande interversão do progresso
técnico, a quese poderia datar do primeiro lançamento "experimental" da arma atômica,
a 16 de julho de 1945 (ou de seu primeiro lançamento in vivo a 6 de agosto do mesmo
ano). Temos aí duas interversões. No primeiro caso, um grande movimento social,
grosso modo, libertário, mobilizando, desde o final do XIX,o melhor da intelectualidade
de esquerda e do centro-esquerda de um país que desemboca quase imediatamente
num governo autocrático, governo que evoluirá - não sem certa ruptura, mas também
com linhas de continuidade - para uma ditadura totalitária. No outro - bem mais
conhecido e reconhecido -, temos o fenômeno do progresso técnico e científico levando
à produção de instrumentos de destruição de cujo uso resultam não só massacres em
grande escala (alguns dos bombardeios com armas convencionais não ficaram longe
deles, ou se lhes equivalem pelo menos imediatamente), mas, para além do massacre
imediato, resultam ainda efeitos patológicos e letais, a médio e longo prazo, sobre as
populações. Mesmo fazendo abstração dos desenvolvimentos de que podem ainda ser
objeto no futuro, eles desenham, no horizonte humano, a possibilidade de uma
liquidação de uma porção considerável da espécie, senão da totalidade dela28. Esse
quadro é, repito, estranho à concepção de história de Marx. Sem dúvida, Marx não podia
prever tudo, mas seus cálculos não iam nessa direção, o que não foi o caso das
elucubrações "fantasmagóricas" do teórico-poeta Fourier.
2. O triedro político
É no quadro dessa história que temos de pensar as dualidades esquerda/ direita,
totalitarismo/ antitotalitarismo e produtivismo/ antiprodutismo. Comecemos por observar
que se, ao introduzir a oposição totalitarismo/ antitotalitarismo, chegamos a quatro
possibilidades políticas, constituindo o que chamei de "quadrado político", agora as
possibilidades aumentaram. Um quadro completo, incorporando a terceira dualidade,
deveria dar um octógono, mas seria uma representação muito complicada. Melhor seria
reunir só os valores positivos. Ter-se-iam três valores: esquerda, antitotalitarismo,
antiprodutivismo; ou esquerda, democracia, harmonia. Se quisermos representá-los
num plano, isto poderia dar um triângulo. Mas seria melhor passar a uma representação
num espaço a três dimensões. Aproveitando uma figura utilizada, em outro contexto,
por Foucault, para além do "quadrado político" e incorporando, portanto, a segunda
ruptura, eu falaria no triedro político. O triedro não é um sólido geométrico, mas também
uma figura em três dimensões e no quadro da qual se distinguem faces. Haveria uma
face "esquerda", uma face "democracia ou antitotalitarismo" e uma face - gosto pouco
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do termo "ecologia", que está "desmonetizado", utilizaria antes o termo fourierista (!)
- harmonia. Semirretas que partem de um ponto comum, determinam os limites dessas
faces, cada uma das quais tem fronteira com as duas outras.
Deixando de lado a geometria, como chamar o processo global, que é um processo de
luta? Não é uma luta da esquerda apenas, nem apenas da democracia, nem apenas
pela harmonia. Creio que o melhor termo - contrariamente às aparências,fixar e definir
esse termo, como outros análogos, é muito importante, tanto teórica como praticamente
-é emancipação29. "Emancipação" - a ser utilizado, evidentemente, num sentido
bastante amplo, incluindo as exigências harmônicas ou ecológicas (emancipar-se do
produtivismo). As respostas negativas, creio, poderiam ser chamadas, também em
sentido amplo, servidões. Há uma servidão capitalista, uma servidão totalitária, uma
servidão produtivista. Abrem-se aí - no que será o movimento final deste texto - um certo
número de problemas, entre os quais o da articulação entre esses registros e o da
situação atual nas três frentes. Essas questões nos reconduziram e nos reconduzirão
de novo à história, mastambém a uma discussão sobre o pensamento de Frankfurt.
Começo pelo que deveria ser o fim: a situação atual. Digamos que a razão de ser de
cada um daqueles registros está bem presente ou reapareceu. Há assim uma inflação
de "neos". A luta secular da esquerda toma uma nova figura e um novo impulso com o
chamado neoliberalismo, que tem como fundo o peso recente do capital financeiro
mundializado e que se empenha em anular as conquistas obtidas nos últimos 150 anos.
Discute-se em que medida ele é uma volta ao passado. Não existem voltas e, sem
dúvida, ele está ligado a fenômenos relativamente recentes. Mas ao mesmo tempo,
reconhecem-se os temas do passado, inclusive a naturalização das relações
econômicas, mesmo se sob um discurso que, sem dúvida,é diferente do da economia
vulgar clássica. O totalitarismo recebeu um golpe violento com a decomposição do
império dito "soviético" (essa decomposição não foi nenhuma derrota do "socialismo",
como pretendem certas almas sinistramente nostálgicas). Mas ele está vivo, de certo
modo, e não só, como indiquei, pelo fato de que a esquerda não pode esquecer o delírio
genocida a que se entregou sua vertente igualitarista, mas porque - além do caso da
China, que combina um quase-totalitarismo ideologicamente "comunista" com um
capitalismo desenfreado - existem, na conjuntura atual, correntes práticas ou teóricas
totalitárias ou quase-totalitárias, de peso considerável. A esse respeito, eu diria que há,
no plano prático da política, uma verdadeira vaga de extrema-direita alimentada pelo
tema da imigração, principalmente de populações de religião muçulmana. Num país da
Europa, a Hungria, um partido de extrema-direita chegou ao poder e instaurou um
regime autocrático no limite do fascismo. Em vários outros países da Europa (França,
Holanda, Áustria etc.), o peso da extrema-direita é considerável. E ela utiliza
abertamente temas xenófobos ou racistas. A direita "republicana" tende a romper os
diques que a separa da extrema-direita, mas não sem encontrar resistências internas.
Quanto ao totalitarismo igualitarista (além da China, Coreia do Norte, Cuba?), ele
aparece principalmente no plano teórico. Desde há alguns anos, vemos uma
proliferação de textos, em geral espalhafatosos e pouco rigorosos, mas com grande
penetração midiática, em que se tenta reabilitar Stálin e o stalinismo, às vezes Mao e o
maoísmo, ou pelo menos empunhar, sem criítica,a bandeira do bolchevismo. Basta ver
o que escrevem Losurdo, Luciano Cânfora, Jean Salem, mas também Badiou e Zizek30.
Vai-se da tentativa de atenuar os horrores do stalinismo até a de desmistificar "a lenda
negra de Stálin", passando pelo esforço em levar até o limite a ideia de uma
descontinuidade entre leninismo e stalinismo. Tudo sobre o fundo de uma filosofia antihumanista, desastrosa como projeto, e pouco rigorosa, senão grosseiramente sofística,
em seu desenvolvimento. A emergência dessa vaga neoleninista e neostalinista, de que
seus representantes fazem alarde, é evidentemente o resultado da fraqueza da melhor
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esquerda, na apresentação de seus projetos filosóficos e políticos. Enquanto os
Losurdos, Badious e Zizeks aparecerem como grandes representantes do pensamento
da esquerda contemporânea (!?), a esquerda não tem nenhuma possibilidade de
conseguir a hegemonia na luta de ideias. Quanto ao produtivismo, a situação é
particular. Aqui não temos um "neo". Não se volta a nada, propriamente. O produtivismo,
por ora, está plenamente integrado na paisagem e, sob certos aspectos,até se reforça,
nos últimos dez anos. A situação é propriamente trágica. Os movimentos verdes não
representam o papel que poderiam representar. Não que eles tendam a ir à direita, como
previram alguns, erradamente. Os verdes vão em geral para a esquerda, como se viu
na França. Mas a dificuldade é que eles parecem perder sua força crítica e andar a
reboque das organizações social-democratas. Quanto a essas últimas, houve
certamente progresso, mas não o suficiente (ver as posições da social-democracia
francesa - a alemã foi bem mais longe - sobre a energia nuclear). (Notabene: a atitude
dos poderes comunistas em relação ao meio ambiente foi provavelmente ainda pior do
que a dos poderes capitalistas). A situação atual de crise econômica leva grande parte
da esquerda a simplesmente esquecer os problemas ecológicos, embora a ecologia (as
novas energias, por exemplo) seja uma parte da solução para a crise. Tudo se passa
como se faltasse um suporte para a defesa do planeta. Os governos nacionais, mesmo
os de esquerda, pensam no país, não no planeta, como se o país não existisse no
planeta, como se, sem planeta, ainda pudesse existir o país. Mas além do capitalismo,
do totalitarismo e do produtivismo, apareceu um outro problema, que introduzirei pouco
mais adiante: o dos fundamentalismos religiosos. O peso deles na política mundial vai
aumentando.
Passo agora à articulação entre os diferentes registros. Antes disso, entretanto, seria
preciso insistir em que a primeira coisa é dar toda clareza e realce a cada um deles.
Uma das maiores dificuldades da crítica contemporânea diante daqueles registros é a
de bem pensar cada um em sua identidade própria, condição para pensar a articulação
ou a conjunção deles. Vimos a complexidade das relações entre lutas pela igualdade e
lutas antitotalitárias; a articulação entre lutas pela igualdade e pela democracia, de um
lado, e lutas pela "harmonia", de outro, também nada tem de simples. No que se refere
às relações entre as duas primeiras figuras, no segundo texto desta série (Fevereiro,
número 4), perguntei o que seria preferível, uma esquerda totalitária ou uma direita
(suficientemente) democrática. Comparando Stálin com, por exemplo, De Gaulle, disse
que esta última seria preferível à primeira. Na realidade, a resposta é muito mais
complexa. No plano nacional, temos gente bastante eficiente e, até certo ponto, lúcida
na esquerda e que, entretanto, tem ilusões com a China ou com o poder castrista.
Devemos preteri-los em favor de uma direita ou de uma extrema-direita que faz alarde
de suas convicções democráticas, no plano internacional? Não, de forma alguma. A
esquerda "confusa" é certamente melhor, mesmo muito melhor. Mas isso não significa
que devamos calar a respeito das insuficiências e confusões dessa esquerda, como em
geral se faz. Sobre a articulação esquerda e democracia, de um lado, e ecologia (ou
harmonia), de outro, fonte de muita confusão, seria preciso evitar dois perigos: um é o
de dar à luta ecológica uma supremacia tal que ela liquide completamente o projeto da
esquerda (é o que pretende a direita verde e, teoricamente, é também o projeto de certo
fundamentalismo verde, que põe numa mesma escala de valores os homens e os
animais, senão as plantas e os objetos inanimados)31. As exigências ecológicas não
devem por em xeque o ideário democrático, nem devem obliterar as reivindicações e os
projetos dos movimentos de esquerda. Porém, também não se deve anexar
simplesmente o ideário ecológico ao projeto socialista. A emergência dos temas da
"harmonia" modifica consideravelmente o projeto inicial: na realidade mudamos de
filosofia. Prolongar o socialismo num ecossocialismo, sem reformular radicalmente suas
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bases (e sem incluir de forma bem-visível o combate antitotalitário) é muito
insuficiente32.
3. Frankfurt ainda uma vez. Sobre a Dialética do Aufklärung e as Teses de Benjamin.
Em que medida a escola de Frankfurt (incluindo nela como momento a Dialética do
Aufklärung, enquanto obra singular e enquanto constelação de teses e temas) satisfaz,
no plano teórico, àquela tripla exigência (socialismo, democracia, "harmonia"). Na
realidade, a importância da escola de Frankfurt é tão grande, que nunca é demais tentar
repensá-la, retomá-la, criticá-la. O corpus de Frankfurt, ou pelo menos uma parte dele,
é nosso clássico contemporâneo e nosso verdadeiro ponto de partida. Por isso, o
desenvolvimento anterior desemboca de novo nos frankfurtianos e, através deles, ainda
uma vez, na reflexão sobre a história.
Adorno insistirá na possibilidade de uma totalização negativa da história: costuma-se
totalizar a história sob o signo do progresso; mas haveria a possibilidade - e teríamos lá
uma hipótese mais convincente - de totalizá-la a partir da ideia de violência ou de
destruição: "A afirmação de que se manifesta um plano mundial em direção do melhor
seria cínica depois das catástrofes e tendo em vista as futuras.Mas nem por isso se
deve negar a unidade que reúne os momentos e fases descontínuos, caoticamente
dispersos, da história, a da dominação da natureza, que se prolonga na dominação do
homem e finalmente da natureza interior. Nenhuma história universal conduz do
selvagem à humanidade, mas há bem uma que conduz da fronda à megabomba"33. Mas
ainda seria possível pensar também, creio eu, numa história global considerada como
movimento que vai na direção da igualdade, da liberdade e da harmonia. Na direção da
igualdade, o que nos remete a Marx, mas também a Tocqueville. Refletiu-se o suficiente
sobre tudo o que significa aideia de Tocqueville - por regressivas que tenham sido suas
posições políticas - de que a história moderna se revela como um movimento em direção
à igualdade? Na direção da liberdade: o que, em certo sentido, nos remeteria a Hegel,
embora o conteúdo dessa liberdade deva ir, é claro,bem alémdos limites do
hegelianismo. Na direção da harmonia: o que, de algum modo, remete a Fourier, mesmo
se não se trata de assumir, longe disso, a versão fourierista da harmonia.E remete
também, apesar de tudo, a Frankfurt e, em particular, a Adorno, em cujo pensamento
está presente a ideia de "reconciliação"34.
A primeira revolução teria realizado igualdade e liberdade num plano formal, a segunda
iria realizá-la (ou a vai realizando) num plano real, a terceira seria a revolução planetária
que visa a harmonia. Porém - e esta é a hipótese forte do texto de Adorno em que se
diz que a história poderia ser pensada sobretudo como movimento negativo em direção
à catástrofe: há uma segunda história que não é a da igualdade, da liberdade e da
harmonia, mas a da desigualdade, da opressão e da catástrofe. É sobre o fundo dessas
duas possibilidades que devem-se ler as três faces do triedro da emancipação e as três
dualidades positivo-negativas em torno das quais ele se constrói: igualdade/
desigualdade; totalitarismo/ democracia; harmonia/ produtivismo e catástrofe.
Porém o discurso de Frankfurt, considerado em diferentes momentos, dá conta
suficientemente dessas três dimensões, tanto da particularidade de cada uma delas
como de sua conjunção global? Evidentemente, não poderei fazer aqui uma análise
crítica detalhada do pensamento de Frankfurt, nem mesmo do pensamento de Adorno.
Voltarei a ele, em detalhe,em outro lugar.Mas gostaria de estabelecer alguns marcos.
Ou arriscar algumas investidas críticas.
Aparentemente, a Dialektik der Aufklärung - começo por aí-contém todos esses
momentos críticos. A obra vai bem mais longe do que uma crítica marxista do presente,
no sentido de que é uma crítica da civilização, tendo como fundo a relação desta para
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com a natureza. Por outro lado, o totalitarismo, inclusive o termo "totalitário"35, também
está lá, se principalmente sob a forma do fascismo, não só sob esta forma. O "outro
bloco" também aparece e,na realidade, em forma simétrica:
" (?) a humanidade continua dividida num pequeno grupo de blocos armados. Esses
blocos competem entre si mais desapiedadamente do que jamais o fizeram as firmas,
quando a produção de mercadorias ainda era anárquica, e buscam liquidar-se
reciprocamente. Quanto mais louco o antagonismo, mais rígidos os blocos. Só quando
a total identificação com essas potências monstruosas é impressa nas pessoas
concernidas como uma segunda natureza, e todos os poros da consciência são tapados,
são as massas levadas a esse estado de absoluta apatia que as torna capazes de
realizações fantásticas (?). A incompatibilidade das ideologias trompeteada pelos
políticos dos dois blocos não passa ela própria da ideologia de uma cega constelação
de poder (?) A escolha do ticket comunista ou do ticket fascista depende da impressão
de que o Exército Vermelho ou os laboratórios do Ocidente deixam no indivíduo"36.
Mas, apesar de tudo, poderíamos nos perguntar se a Dialética do Aufklärung dá conta
suficientemente dos problemas teóricos e práticos diante dos quais se encontravam
seus autores (e a fortiori dos problemas que enfrentamos hoje).
A noção de Aufklärung é certamente ambígua. Elaremete pelo menos a três elementos.
Uma filosofia do progresso e da dominação da natureza pelo homem (prometeísmo,
produtivismo). Uma filosofia da Razão, que combate os preconceitos, religiosos
principalmente, mas não só (combate, por exemplo, também os preconceitos no plano
dos costumes). Uma filosofia dos direitos do homem, filosofia da liberdade, e, em certa
medida da igualdade. Esses três aspectos se articulam, mas não se confundem.
Observe-se que, às vezes, os frankfurtianos falam de Aufklärung, às vezes, da Razão.
Nos três aspectos há uma dialética, no sentido de que os três podem se interverter em
seu contrário e, de fato - embora o destino deles não seja somente este -, vieram a se
interverter. A ideia do progresso se interverteu no produtivismo. A Razão se interverteu
em desrazão. Mais precisamente, definindo a razão como antissuperstição, a razão
antirreligiosa se tornou superstição, o ateísmo se transformou em dogmatismo fanático.
Finalmente, a doutrina dos direitos do homem pode se transformar (de novo, seu destino
não foi só este) em ideologia a serviço da exploração e da opressão. De fato, o
liberalismo democrático se interverteu em liberalismo econômico opressivo e
explorador que libera não o homem, mas o capital sob a aparência da liberdade do
"homem". Este é o quadro completo.Mas, além do fato de que, como já disse, se nos
três casos há interversão ela não funciona do mesmo modo em cada um deles, nem,
digamos,na mesma "intensidade" - é importante ter presente que, se há interversões,há
também identidades: o progresso é o progresso, a razão (antirreligiosa e antitradição
opressiva) é a razão, os direitos do homem são os direitos do homem. Há assim, um
"lado positivo"37 do Aufklärung e este não é igualmente visível ou mesmo efetivo em
cada um desses casos e nas diferentes situações. Digamos que o problema da Dialética
do Aufklärung de Horkheimer e Adorno é que ela não só tende a "misturar" todos esses
aspectos (progresso técnico-científico, razão antissupersticiosa e antitradicional,
racionalidade política), mas também "mistura" o positivo com o negativo, ocultando o
primeiro no último. Poder-se-ia ir mais longe, ao descrever esse trabalho de "redução".
O livro não só opera essas duas reduções, mas nas passagens em que encara mais
diretamente a sociedade contemporânea, tende a pôr todas as formas no mesmo saco,
não distinguindo suficientemente a particularidade de cada uma delas.Qualquer que
sejam suas qualidades, e, deixemos claro, elas são enormes, a Dialética do
Aufklärung é também um discurso perigoso, mesmo, acho eu, inutilizável (como
totalidade) para a críticade hoje. A propósito do totalitarismo,ela passa um pouco
rapidamente de formas não totalitárias - embora opressivas e autoritárias - a formas
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propriamente totalitárias (o jogadores de futebol e os camisas negras nazistas38, o estilo
dos produtos da indústria da cultura e aditadura nazista etc.39) e, por outro lado, não há
um trabalho específico de análise de cada uma das grandes formas totalitárias40. No
texto citado, vai-se um pouco depressa demais de uma a outra. É verdade que ele visa
mais de perto o plano internacional, e, nesse plano, esse estilo de crítica poderia se
justificar. Mas em geral,temos na Dialética do Aufklärung um discurso de tipo holístico,
que corre o risco de se? interverter - por causa desse holismo - em discurso acrítico.
Quem critica tudo, e tudo como sendo mais ou menos o mesmo, corre o risco de não
criticar nada (os autores diriam que a redução está no real, que só o exagero é
verdadeiro etc. etc., mas esses topos não são sempre convincentes, nem
correspondem bem ao objeto). - Voltando aos três aspectos do Aufklärung. Como já
disse, o primeiro, a filosofia do progresso, que se interverte em produtivismo,
corresponde ao que tratei como "a segunda ruptura", o que seria, digamos, a terceira
revolução. Ou a terceira vaga. Os outros dois aspectos, remetem à primeira e à segunda
vagas. Eles apontam para as aquisições, em geral formais, da primeira revolução e que
a segunda revolução quer efetivar,o primeiro, à política, o segundo ao mundo da cultura.
Em seu aspecto positivo, o primeiro se exprime na democracia e nos direitos do homem,
o segundo na crítica da superstição e do conservadorismo cultural (em seu aspecto
negativo, também já disse, o primeiro serve como ideologia do capitalismo ou como
justificação do reformismo adesista; o segundo aparece no ateísmo totalitário). - É
importante ressaltar que aqui se vê o lugar de um fenômeno muito importante da época
em que vivemos, a que já me referi: o fundamentalismo. Este - viso essencialmente ao
fundamentalismo religioso, sob suas diferentes formas, islâmica, judaica ou cristã, a
islâmica é a que está mais em evidência, mas ela não é a única - aparece
precisamente como recusa de um dos lados positivos do Aufklärung,a luta contra a
superstição e contra os costumes tradicionais retrógrados, e, aparece também como
recusa da democracia e dos direitos do homem. Vê-se que o fundamentalismo é um
anti-Aufklärung, mas não um inimigo do Aufklärung entendido em sentido estrito, como
filosofia do progresso (do progresso técnico e científico). Que isto seja verdade, revelase bem no fato de que, se o fundamentalismo religioso é anti-Aufklärung como crítica
da superstição e como projeto democrático, ele é, ao mesmo tempo, produtivista. Isto
é, ele retoma a ideologia do progresso e na sua forma violenta. O poder iraniano quer
ao mesmo tempo o véu nas mulheres e a bomba. Vê-se a complexidade do problema
do Aufklärung, complexidade que, entretanto, se resolve, sempre que se fizer uma
análise de seus três aspectos e, ao mesmo tempo, uma distinção entre sua realização
positiva - como ciência etécnica cuja legitimidade não se trata de negar senão no sentido
de um Aufhebung, como crítica da superstição e do tradicionalismo retrógado,como
democracia e afirmação dos direitos do homem - e sua realização negativa, intervertida
(o produtivismo, o ateísmo fanático e a democracia como ideologia a serviço do
neoliberalismo, espécie de fundamentalismo de mercado, em suas manifestações
nacionais ou internacionais).
Até aqui sobre a Dialética do Aufklärung, que representa um momento da carreira
intelectual de Horkheimer e de Adorno e também da história do chamado pensamento
de Frankfurt. Vê-se assim por onde poderia ir uma crítica da obra, que entretanto,
responde a muito do que se exigiria de uma crítica emancipadora. A Dialética do
Aufklärung, pelo menos se julgarmos a partir dos comentário de Habermas a respeito,
deve muito a Walter Benjamin. Ela representaria uma virada em direção a Benjamim por
parte de Horkheimer, que até então (salvo dois textos que anunciam a Dialética do
Aufklärung) estaria, apesar de tudo, relativamente próximo de uma posição marxista e
representaria também uma espécie de radicalização da convergência que sempre teria
existido, em alguma medida, entre Adorno e Benjamim41. Esse último ofereceria um
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discurso menos vulnerável à crítica do que a Dialética do Aufklärung? De novo, devo
advertir o leitor, que faço apenas algumas incursões críticas e não mais do que isto42.
As famosas teses Sobre o Conceito de História se impuseram como o grande
"fragmento" clássico de crítica do progresso. A tempestade que impede o "Angelus
Novus" de Klee de abrir as asas e recolher os mortos, como a imagem do progresso.
Benjamin aparece como o iconoclasta que denunciou a "locomotiva" de Marx: "Marx
afirma que as revoluções são as locomotivas da história universal. Mas talvez tenha sido
totalmente diferente. Talvez as revoluções tenham sido o ato de puxar o freio, nesse
trajeto (Züge), por parte do gênero humano em viagem"43. E, entretanto alguém poderia
dizer que Sobre o Conceito de História, escrito em 1940,só se refere indiretamente, e
pouco, ao totalitarismo "igualitarista". Salvo erro, é só na tese X que se pode reconhecer
uma crítica aos partidos comunistas, visivelmente a propósito do pacto germanosoviético. Em compensação, a social-democracia é nomeada nas teses XI, XII e XIII.
Mas se a reserva ficar por aí, ela é superficial. O que é decisivo é que, se Benjamin faz
uma crítica das bases filosóficas da social-democracia (e diríamos, mais rigorosamente,
da social-democracia reformista-adesista), ele não faz a crítica das bases filosóficas do
leninismo e do stalinismo. As teses atacam a concepção continuísta do tempo, na
linguagem de Benjamin, "o historicismo". (O termo foi usado com outras acepções, às
vezes, em sentido oposto ao de Benjamin, mas isso não importa). Conhecemos o tema,
que é um leitmotiv do autor. "A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o
tempo homogêneo e vazio, mas o tempo saturado do ?agora-presente? (Jetztzeit)"44.
Este deve ser interrompido pelo "historiador materialista" por um conceito do presente
"que não é passagem no tempo, mas no qual o tempo embarca e se interrompe (in der
die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist)"45. Mas a ruptura, nas "Teses", vale
também e a fortiori no plano prático da ação política (literalmente): "É próprio à
consciência, às classes revolucionárias, no momento de sua ação, fazer explodir
(aufsprengen) o contínuo da história"46. Temos aí a crítica do tempo continuísta da
social-democracia reformista-adesista. Mas esta teria sido a única "praga" da esquerda
do século XX? Ora, o Estado totalitário "igualitarista" não foi, de forma alguma, uma
herança do tempo continuísta. Se supusermos - e há sérias razões para supor - que o
leninismo, embora não se identifique com o stalinismo, preparou sua emergência
(principalmente ao liquidar em poucos meses e antes do que seria propriamente o início
da guerra civil, toda vida democrática inclusive dentro dos sovietes), seria preciso dizer
que o Estado totalitário igualitarista tem suas raízes não numa filosofia da continuidade
do tempo, mas pelo contrário:numa concepção de história que acentua a ruptura, a
descontinuidade. E, poderíamos acrescentar: uma concepção de história à qual não são
estranhos traços escatológicos. O bolchevismo promete desde seu surgimento, uma
ruptura histórica. Mais do que isto: Lênin rejeita compromissos mesmo com as forças
da esquerda democrática mais radical (Martov), porque expressamente quer garantir o
caminho da "comuna"47. ( Essa atitude é visível bem antes de outubro, e, mais tarde,
em setembro de 1917, quando surge uma possibilidade concreta de um governo de
coalizão de esquerda e até de extrema-esquerda). Para fazer uma crítica completa - e
eu diria, rigorosamente dialética, porque a crítica dialética se faz sempre contra dois
adversários -, seria preciso criticar simultaneamente o tempo continuísta da socialdemocracia adesista e o tempo de ruptura "abstrata" do bolchevismo. Este último tempo
não foi menos fatal do que o primeiro. E se se disser que Benjamin faz essa crítica na
tese X, vale a objeção de que ele a faz num plano que é fenomenal, em todo caso não
filosófico, e por ocasião do grande escândalo que foi o pacto germano-soviético. Seria
preciso criticar num nível mais profundo, filosófico, e com um pano de fundo bem mais
amplo do que o do Pacto. Benjamin parece ter hesitado muito no que se refere ao poder
comunista48. E não são as implicações messiânicas do discurso de Benjamin que irão
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nos ajudar a sair da dificuldade: o messianismo, profano ou não, só agrava a
unilateralidade do argumento. Bem entendido, é preciso romper a continuidade do
tempo, e, nada leva a crer que uma política social-democrata que siga infinitamente seu
curso nos levará a uma verdadeira transformação social. Mas se ruptura se exige, ela
não pode ser "ruptura do tempo", nem é pensável que deva ter conotação messiânica,
qualquer que seja o caráter desse messianismo (contrariamente às aparências, a
dependência de Benjamin para com a teologia só radicaliza sua posição, mas radicaliza
no sentido de um revolucionarismo que se revelou tão nefasto quanto o reformismoadesista). De resto, ela deve ser, em princípio, não violenta. No famoso artigo de
juventude de Benjamin "Para a crítica da violência" (1921), reencontramos a ruptura
histórica. Quanto à violência, se Benjamin se esforça por levar até o limite a "violência
fundadora" (em oposição à "violência conservadora"), de modo a esperar que, enquanto
"violência pura", ela reduza a violência tout court, e se esforça também por que ela se
autonegue como "fundadora", pois dela não deve resultar novo direito nem Estado, é
duvidoso que ele escape das ambiguidades sorelianas49 de toda essa construção:
nessa filosofia do enfrentamento, a violência está por toda parte, e o direito é sempre
tênue cristalização que deixa transparecer a violência.
Ao não assumir a crítica do "revolucionarismo", Benjamin prejudica também sua
campanha contra o produtivismo e o progressismo. Como já vimosentre o totalitarismo
de esquerda (e em geral os totalitarismos), de um lado, e o Aufklärung prometeano, de
outro, há uma relação complexa (o caso do totalitarismo de direita é especial; deixemolo de lado aqui). Quem critica o progressismo, mas recalca mais ou menos o fenômeno
totalitário-igualitarista, não completa a crítica do progressismo, porque o totalitarismo
(igualitarista) foi um de seus principais vetores (vetor de catástrofes, inclusive Chernobil
é herança do produtivismo stalinista).
No interior do pensamento de Frankfurt - se podemos falar de "Frankfurt", como uma
unidade -, o melhor modelo é certamente o do último Adorno, o da Dialética Negativa, e
de alguns outros textos. Para começar, tem-se uma consciência dos perigos de um
"descarrilhamento" da chamada "violência revolucionária", que é estranho a Benjamin,
pelo menos em seus escritos mais conhecidos. O texto merece uma longa citação:
"Com a aceleração vertiginosa da história, [a barbárie]cresceu tantoque ela contamina
tudo que resiste a ela. Para muitos, parece plausível a excusa de que contra a totalidade
bárbara (barbarische Totalität) só convém meios bárbaros. Mas, no intervalo, se chegou
a um limiar. Aquilo - a violência - que há cinquenta anos podia parecer justificado por
um pequeno período aos olhos de uma esperança demasiado abstrata e ilusória de uma
mudança total (totale Veränderung),depois da experiência do horror nacional-socialista
e stalinista e, diante da longevidade da repressão totalitária, está inextrincavelmente
imbricado naquilo que se deveria mudar. Se o contexto de culpabilidade
(Schuldzusammenhang) da sociedade, e, com ele, a perspectiva (Prospekt) da
catástrofe se tornou realmente total - e nada nos permite duvidar disto - não há nada a
opor a isto senão denunciar aquele contexto de culpabilidade, em lugar de participar
dele à sua maneira (in eigenen Formen). Ou a humanidade renuncia ao olho por olho
(Gleich um Gleich) da violência, ou a pretensa prática política radical renova o antigo
terror. Vergonhosamente, se verifica a sabedoria pequeno-burguesa, segundo a qual o
fascismo e o comunismo são a mesma coisa (?.)"50.
A Dialética Negativa (1966)nos oferece certamente o melhor ponto de partida (alemão,
em todo caso), para pensar filosoficamente o conjunto da luta emancipatória, pelo
menos para pensar suas bases teóricas. O que há nesse texto? Se compararmos
a Dialética Negativa com a Dialética do Aufklärung, tem-se a impressão de que a última
faz uma crítica como que "total" de seu objeto, com o que, ela mesma, a crítica que diz
o objeto, acaba paradoxalmente "colando" com ele. Ela é tão completa e totalizante que
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o sujeito que critica aparece como objeto, de certo modo como fecho ou arremate da
má totalidade. Com a Dialética Negativa, tem-se outra coisa. A crítica não é menos
radical. Mas ela não é engolida pelo objeto, ela segue seu próprio caminho. Sem dúvida,
não há grande otimismo em relação ao futuro. Mas a crítica "se solta", mesmo se como
garrafa atirada ao mar. Isso quanto à situação da crítica, ou seu estilo. Em seu conteúdo,
reencontraremos os grandes temas de Adorno e de Frankfurt, em primeiro lugar, a
dominação da natureza, que daria uma chave para pensar a unidade da história51. Mas
se a perspectiva da Dialética Negativa, como a da Dialética do Aufklärung é
"abrangente" (melhor do que "totalizante"), a sociedade capitalista, espécie de universal
concreto, mas negativo, é também visada especificamente, de forma direta ou indireta.
"O conceito de uma sociedade capitalista não é nenhum flatus vocis"52. É importante
assinalar que Adorno retoma um ponto importante, senão o ponto decisivo, da crítica da
economia política: a interversão da igualdade das trocas em desigualdade. "O princípio
da troca, a redução do trabalho humano ao conceito geral (allgemein) abstrato de tempo
de trabalho médio, é originariamente aparentado com o princípio de identificação
(Identifikationsprinzip). (?) a troca de equivalentes constitui desde há muito, [o fato de]
que em seu nome se troquem desiguais, que a mais-valia do trabalho seja apropriada"53.
"A troca tem verdadeira objetividade (?) e é, ao mesmo tempo, objetivamente não
verdadeira, ela transgride seu princípio, o princípio da igualdade"54. Mas a crítica das
sociedades do "leste" também está na Dialética Negativa: "(?) máquinas terroristas de
Estado se entrincheiram, como instituição permanente,sob o pretexto furado de uma (?)
ditadura do proletariado há muito tempo administrado (Diktatur des längst verwalteten
Proletariatj), insulto à teoria que eles têm na boca. Eles encadeiam seus súditos a seus
interesses mais imediatos e os mantêm limitados"55.
O que falta à Dialética Negativa (se falta alguma coisa)? Uma teoria da democracia?
Mais precisão sobre o que seria o "estado de liberdade" (Stand von Freiheit)?56 Como
pensa Adorno a organização de uma sociedade reconciliada (ou "a situação
reconciliada")?57. Como a crítica da forma mercadoria está no centro da teoria crítica e
do pensamento de Adorno em particular, e, assim como vimos, também a crítica da
troca de equivalentes,- devemos concluir que Adorno tem, como horizonte, uma
sociedade "comunitária"? A conclusão é excessiva, porque Adorno não "preenche" o
campo do "estado da liberdade". E em um texto pelo menos, poder-se-ia reconhecer a
admissão de um lado positivo e justo na troca: "A crítica do principio da troca como do
pensamento identificador, quer a realização do ideal de troca livre e justa que, até
nossos dias, foi puro pretexto"58. Haveria aí talvez o germe, pelo menos de um
reconhecimento da validade das "trocas justas" na sociedade reconciliada. O termo
"democracia" é em geral pejorativo na Dialética do Aufklärung. Na Dialética
Negativa não é muito diferente; em todo caso, na Dialética Negativa,ele não assume,
salvo erro, nenhuma tese explicitamente democrática59. A propósito da cultura, faz-se,
entretanto, uma comparação entre os dois regimes, e Adorno reconhece a um deles
uma pequena vantagem: "Se os Estados do Leste liquidaram a cultura, apesar de um
blá-blá-blá afirmando o contrário, e [a] transformaram em refugo como simples meio de
dominação, o que acontece com a cultura, que geme com isto, é aquilo que ela merece,
e para onde ela tende ardentemente, por sua vez, em nome dos direitos democráticos
do homem àquilo que os iguala. No Oeste, pelo menos se permite dizer isto"60. Porém,
Adorno não se perde num elogioacrítico do "mundo ocidental", como parece ter
acontecido com o "velho" Horkheimer.
A Dialética Negativa nos propõe, como indica seu título, uma nova dialética. Não posso
desenvolver aqui esse tema, tento apenas relacioná-lo com nossos problemas. A crítica
da dialética "positiva" se direciona no sentido de um além da dialética, a partir da própria
dialética. Esse "além" vai, em parte, no sentido de tentar dizer "o que não se pode
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dizer"61, isto é no sentido de pensar um imediato(tema que converge, aparentemente,
com o trabalho de Benjamin). Mas ela visa também a um questionamento dos próprios
procedimentos da dialética. Desenvolvendo com liberdade esses temas de Adorno e
tentando pensá-los em sua relação com as questões de que trato aqui, diria: o
pensamento crítico que é capaz de arcar com as exigências do "triedro político" é, em
parte, dialético, em parte, vai além da dialética num sentido que, em alguma medida,
representa uma reabilitação do entendimento, em parte vai para além da dialética no
sentido de abrir caminho para um "imediato". Digamos que a dialética é propriamente a
teoria crítica da esquerda (em sentido específico), isto é, da crítica do capitalismo, de
que o grande modelo é a crítica marxiana da economia política. Quando se passa à
crítica dos totalitarismos, há pelo menos um lugar para o entendimento e contra a
dialética. Se a dialética se afunda na barbárie com o Diamat,há uma crítica possível da
dialética, e esta crítica não é estranha ao entendimento, um entendimento
crítico,evidentemente. A dialética apresenta as interversões da liberdade e da igualdade
em seus contrários, no interior da formação capitalista. Para a crítica do totalitarismo a
tarefa é inversa. Lá onde a dialética é ideologia, a identidade é crítica.Onde as
interversões viraram ideologia a serviço da dominação totalitária e burocrática, é preciso
afirmar identidades: a liberdade é, apesar de tudo, a liberdade (também a igualdade é a
igualdade). Finalmente, a luta pela "harmonia" nos leva a pensar o imediato, o vivido,
numa intensidade maior do que já é necessário nos outros níveis. O natural e o imediato
têm de ser percebidos, por um trabalho que não é apenas o do conceito. Aqui domina,
de algum modo, a imaginação. Mas o papel da dialética não fica apenas no nível das
lutas de esquerda, em sentido específico, pois todas as interversões são pensáveis a
partir de um movimento de pensamento que remete à dialética, não ao entendimento. E
as interversões estão presentes na crítica do totalitarismo, como no pensamento
ecológico (a revolução que se interverteu em contrarrevolução, o progresso que se
interverte em regressão e destruição). Assim, de certo modo, o pensamento dialético
ainda está no centro de tudo.
Tratei do pensamento de Frankfurt, porque ele me parece representar o que há de
melhor, como núcleo de pensamento teórico para as lutas emancipatórias. Vimos,
entretanto, algumas de suas insuficiências.Na realidade, o pensamento de Frankfurt
representa o que eu chamaria de "crítica alemã da filosofia e da cultura". A esta seria
preciso acrescentar a "crítica francesa da política", de que os grandes representantes
no século XX, são, a meu ver, Lefort e Castoriadis. Lá encontraremos o que há de mais
importante a respeito de totalitarismo e democracia (o que não significa que se deva
subtraí-los a toda crítica)62.
P.S.: Sobre A Esquerda que não teme dizer seu nome de Vladimir Safatle (São
Paulo, Três Estrelas, 2012).
A primeira unidade de "Esquerda/ direita?" já estava publicada, e a segunda já estava
escrita, quando meu amigo Vladimir Safatle me enviou, muito cordialmente, uma
primeira versão de seu livro. A última - que, fora uma referência a meu respeito, não
parece ser muito diferente da primeira -vim a conhecê-la quando meu texto já estava
inteiramente escrito. Infelizmente, por razões de espaço - elas existem, é claro, mesmo
para revistas eletrônicas -,tenho de ser sucinto. Abrindo o jogo. Aparte alguns
desenvolvimentos, principalmente no final,devo manifestar meu desacordo quase total
com as ideias do livro. Este artigo, publicado em três números sucessivos de Fevereiro,
é - sem querer - uma resposta ao livro de Safatle. O que funciona mal no livro de Safatle?
Muita coisa. Uma recusa em pensar a fundo os horrores do passado cometidos
em nome da esquerda, um universalismo estreito, fechado às diferenças, uma recusa
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"inegociável" de toda "democracia parlamentar". A acrescentar: a) suas referências
teórico-filosóficas principais, Badiou - apesar de uma ressalva - e Zizek,e mais,Agamben
e Derrida; b) um uso pelo menos curioso de autores que, na realidade, não são solúveis
nestes que mencionei: Adorno e Lefort. Comecemos pelo final.À página 39, Safatle cita
Lefort, como alguém que considera a possibilidade de transgressões democráticas ao
Estado de Direito. Mais adiante (p. 49), ele volta a se referir a Lefort. Safatle deveria
advertir o leitor de que Lefort se situa numa posição diametralmente oposta à sua: entre
todos os pensadores políticos de esquerda do século XX, é provavelmente o que mais
defende a democracia, entendida como democracia parlamentar. De resto, isto é visível,
já na citação que ele faz: trata-se de considerar transgressões no quadro do Estado
democrático (e Lefort entende por isto a democracia parlamentar), não fora dele. (O
argumento de Safatle, de estilo soreliano, passa da transgressão que pode ocorrer
numa greve, ou numa manifestação ecológica, ao questionamento do próprio Estado
democrático. Esse tipo de hipérbole, vou mostrar proximamente, é típico do universo
pós-estruturalista francês e de seus cartunistas63, precisamente a dupla já citada). Sobre
Adorno64 seria bom lembrar, que se na Dialética do Aufklärung a noção de "democracia"
não tem um sentido positivo, Adorno, que eu saiba, nunca se manifestou contra a
democracia representativa - e Horkheimer muito menos,independentemente da deriva
final deste último na direção de uma posição unilateralmente"pró-ocidental" -; mais do
que isto, em sua última fase (cujo significado não deve ser confundido com a do último
Horkheimer), Adorno assumiu abertamente a defesa da democracia, entendida como
democracia parlamentar65. Aliás, é realmente espantosa a maneira pela qual o pósestruturalismo francês, ou, antes,sua caricatura, utiliza o pensamento de Adorno. Eu
diria que há um verdadeiro sequestro de seu pensamento. Adorno não foi, de modo
algum, anti-humanista, como pretendem alguns (estude-se, entre outras coisas, na obra
de Adorno, os temas da emancipação e da reconciliação)66. Mas como Marx, ainda que
de um modo distinto, ele também não era humanista. No interior de uma posição
rigorosamente dialética, Adorno não foi nem humanista nem anti-humanista. Quanto a
juntar Adorno com Zizek e Badiou? Se Adorno lesse algum deles, não tenho dúvida de
qual seria seu julgamento: "Barbárie?". - Mas Safatle é antes de tudo inimigo da
"democracia parlamentar" (p. 51, 52, 53?). Em lugar dela,propõe o "plebiscito". "O
plebiscito é simplesmente a essência fundamental de toda vida democrática (?)" (p. 56).
Plebiscito? Observemos que o plebiscito existe como instituição em muitas democracias
(talvez na maioria delas), mas coexiste com instituições representativas. Safatle quer o
plebiscito sem essas últimas. Quais as dificuldades - digo eu - em substituir o poder de
câmaras e senado pelo plebiscito? Critica-se o plebiscito, como instituição exclusiva,
por três razões: 1) ele, em geral, só permite um controle descontínuo do poder; 2) ele
pode servir a poderes demagógicos ou totalitários; quem decide os termos do plebiscito?
(Safatle diz que Hitler não submeteu a criação de campos de concentração a plebiscitos:
é precisamente este o problema) e 3) O juízo popular pode errar e gravemente
deixando-se levar por preconceitos (o próprio Safatle dá o exemplo do plebiscito
antiminaretes na Suíça, poder-se-ia acrescentar: um plebiscito na França atual
provavelmente restabeleceria a pena de morte). Na falta de controle parlamentar, os
erros plebiscitários podem ter as piores consequências.Safatle pretende evitar esses
inconvenientes (ou parte deles), propondo que os plebiscitos se façam no quadro de
uma "democracia digital", "que permita a implementação constante de mecanismos de
consulta popular" (p. 52). Ou seja, em vez de câmara e senado, o poder, que não seria
"nem o Executivo nem o Legislativo", se exerceria através de uma manifestação
constante do povo através da internet?Enfim, eu diria que, na melhor das hipóteses, ele
quer uma versão eletrônica da democracia direta ateniense. Os problemas para a
realização de um tal projeto aparecem já no texto de Safatle, quando ele discute as
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questões de governabilidade. Ele insiste em que teoria sobre governo não é teoria sobre
poder. Mas se haveria governo, apesar do argumento rousseauísta, não vejo como não
haveria também representação (ou ele está pensando na "ditadura revolucionária"?
Porém, se é este o caso, porque falar de Allende etc.?). De qualquer modo, seu projeto,
mesmo se pensável, fica no horizonte. Um horizonte mais ou menos distante. De
imediato, o que temos é a liquidação da democracia parlamentar. Ora, essa leitura se
impõe tanto mais - e é tanto mais inquietante - quando se pensa que os modelos
principais do pensamento político de Safatle, são Zizek e Badiou. Ora, estes dois
autores se declaram abertamente inimigos da democracia. Em mais de uma ocasião,
declararam que o inimigo não é o capitalismo, mas a democracia? Ora, o que é que eles
querem pôr no lugar da democracia? No caso de Badiou, o poder representado pela
chamada revolução cultural chinesa que não foi avara em matéria de horrores (Badiou
ressalva alguns "abusos"). Quanto a Zizek, ele não esconde seu entusiasmo (apesar de
recuadas recentes bem pouco convincentes) pelo terrorismo revolucionário francês, ou
pelo poder bolchevique, inclusive em suas fases mais terroristas. Safatle interpõe a esse
esquema a "democracia digital". Porém, no intervalo, prega o fim da democracia e
comunga com o pensamento político de Zizek e Badiou? Afinal, poderíamos dizer, talvez
um pouco ingenuamente, afinal quais são suas intenções? Sobre o entusiasmo de
Safatle por esses dois autores, apesar de uma ressalva - Safatle não poderia quand
même dizer amém ao apoio que dá Badiou à liquidação de Lavoisier (!)?- voltarei mais
adiante. E voltarei ainda à questão da revolução. Mas, antes disso: uma outra tese
essencial de Safatle é a crítica da política das "diferenças". Sou obrigado a ser breve.
Ele prega um "universalismo" puro e duro. Se em certo momento, justificou-se ocuparse da luta das mulheres, dos negros ou dos homossexuais, falar agora disto (ou dar
ênfase a isto, as duas coisas se confundem no livro de Safatle), seria fazer o jogo dos
poderes que visam descentrar a luta de classes. Lamento ter sido obrigado a reduzir
muito a última parte deste artigo, publicado neste número. Mas no parágrafo em que
trato da atitude da esquerda clássica diante desses problemas, refiro-me, citando textos,
à homofobia feroz de Engels -aparentemente, Marx não tinha outra posição -, à relativa
indiferença da esquerda clássica diante da luta feminista etc. etc.,e aos problemas
ecológicos. Safatle quer indiferença diante das diferenças. Isto numa situação em que
a luta pelo respeito pelas diferenças de gênero, étnicas, ou de escolha sexual, está
ainda longe de ter sido ganha. E, not least, em que a vida no planeta está à beira do
abismo. Mas voltemos à questão das revoluções.Safatle me critica, numa - amistosa referência direta, por tender "a criminalizar toda a extensão da história das revoluções"
(p. 74, n.). Ora, não é nada disso. Não sou contra a revolução de 1848, nem contra a
Comuna,nem contra a revolução russa de Fevereiro, nem contra as revoluções árabes,
nem contra as revoluções "de veludo" no Leste, nem contra? Nem acho que "as
revoluções tenham sido projetos, em sua essência, totalitários" (ib.). Nunca disse isso,
nem poderia dizer. O problema (além do terror robespierrista, que não se confunde com
o conjunto da Revolução Francesa) é o destino de certas revoluções, ou de certos
movimentos considerados como tais, ou, mais especificamente, o do significado da
chamada revolução de outubro. A esse respeito, remeto ao texto que publiquei
em Fevereiro 2 e 3. A insurreição de Outubro é um problema para os historiadores, e a
coisa urgente a fazer é estudá-la com minúcia crítica, como, desculpem, eu tentei fazer
durante muitos anos (em geral, para espanto dos filósofos). Para os detalhes do
resultado a que cheguei (com a maioria da crítica de esquerda contemporânea), remeto
ao artigo. O essencial é saber que essa insurreição se insere na prática de um partido,
o bolchevique, prática que havia sido discutida e muito criticada, principalmente por
Luxemburgo e o jovem Trotski (Safatle leu esses autores?). Ora, o partido bolchevique
não era "a Esquerda", era uma tendência, tendência que, salvo talvez um momento, não
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foi majoritária no interior do proletariado, sem falar do conjunto das massas russas. Não
vou voltar a discutir mais amplamente os números da insurreição, que põem em questão
não só sua amplitude, mas seu próprio caráter de revolução - ou de revolução proletária.
Digamos apenas: de Outubro, da chamada grande"revolução proletária", devem ter
participado,operários propriamente ditos - excluindo soldados e marinheiros, que aliás
também não foram muito numeroso - não mais do que uns 10 mil em toda a Rússia,
para um proletariado global de alguns milhões, algo como 0,005 do total. Em Fevereiro,
tinham ido para a rua, só em Petersburgo, algumas centenas de milhares de operários.
Os números não importam? É mais grave do que isto o fato de que a ela se seguiu
quase imediatamente a constituição do primeiro modelo de polícia política, com as
consequências que se pode prever. Lênin fez o que Safatle quer que se faça: fechou a
Assembleia Constituinte, que fora livremente eleita em novembro e que, aliás, dera
maioria absoluta à extrema-esquerda (mas não ao bolchevismo). Tudo isso se explicaria
pela intervenção estrangeira, pela guerra civil etc.? Nada disso, a intervenção viria
depois, e embora houvesse alguns pequenos focos de resistência, a guerra civil
propriamente dita só começa no meio do ano. Lênin não tinha internet para pôr no lugar.
Tinha os sovietes. Só que, depois de liquidar a Assembleia Constituinte, os
bolcheviques, em seis meses, acabaram com toda a autonomia dos sovietes. Isso tudo
tem alguma coisa a ver com a ditadura totalitária que surgiria alguns anos depois? A
resposta (trotskista) clássica é que não. Mas nada nos leva a crer hoje nessa resposta.
A ditadura leninista foi, sem dúvida diferente, da stalinista, mas há boas razões para
acreditar que preparou o leito desta última. Resultado: é impossivel hipostasiar esse
movimento como grande revolução. (Eu o "criminalizo?" Não usei o termo, mas o
fechamento da Assembleia Constituinte, se Safatle faz questão do termo, foi mesmo um
crime contra a nascente democracia russa, democracia de esquerda e de extremaesquerda, é bom não esquecer). E aqui seria conveniente passar para a atitude geral
de Safatle diante do chamado (muito imperfeitamente) "socialismo real". Ele está pronto
a admitir que houve erros, horrores etc. Mas, enfim, foi uma tentativa, e todo mundo
sabe que a gente não acerta na primeira tentativa. É preciso tentar de novo. Essa
filosofia malarmeana-vulgar, que pensa a história como um jogo de dados, Vladimir a
herdou de Badiou. E, desculpem, ela é de uma pobreza consternante. Com ela, se diz
que Stálin tentou, Mao tentou, Pol Pot tentou? Não deu certo. Vamos tentar de novo?
Não, não vamos tentar de novo. Não foi "a Esquerda" que tentou, nem "a Revolução"
que se manifestou,quem se manifestou, foi, no início, uma tendência da esquerda, numa
jogada muito ambígua. Depois,mais importante, deu-se ainstauração de poderes
totalitários que custaram milhões e milhões de mortos (só na Rússia, no início dos anos
de 1930, uns 7 milhões), tudo isso em nome da esquerda. Ora, é preciso ter uma atitude
um pouco mais séria em relação a esse fenômeno. Estudá-lo em sua essência e evitar
que se repita. Não evitaremos a repetição da catástrofe, pela filosofia do "tentar de
novo", como se a história fosse um jogo de dados. Claro que Safatle fala em separar o
que era válido do que não era, porém isso é muito pouco, dada a enormidade do que
aconteceu e, de certo modo - China - e de uma forma muito sui generis ainda acontece.
Essa atitude que consiste em recalcar o passado porque lembrá-lo como dizia de forma
decepcionante uma amiga economista "enfraquece nossa posição" (sic!), é a pior de
todas. Recalque o totalitarismo igualitarista, ele volta a galope. E no cavalo da direita,
senão no da extrema-direita67.
Bem, devo terminar. Apesar de que o texto de Safatle tem alguns momentos felizes (no
final principalmente, quando ele insiste na flexibilidade da política, e se abre às reformas,
e também quando fala do lado melhor do indivíduo?), grosso modo, acho que só se
pode fazer um balanço negativo dele. O problema não é ter coragem de dizer o nome da
esquerda, em qual nome, já disse, se fez e se faz o pior. Trata-se de pensar criticamente
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o que é ou pode ser a esquerda. De uma forma ou de outra, o livro contém uma pregação
antidemocrática (contra a democracia parlamentar, dirá Safatle, mas, em tempos
modernos e contemporâneos, não há como separar uma coisa da outra) e defende um
universalismo dogmático, tudo alimentado por uma filosofia inspirada pelo pósestruturalismo francês, ou por sua caricatura. Falta-lhe uma dimensão propriamente
histórica: um livro como este teria que refletir criticamente sobre a história da esquerda
(a história do comunismo é reduzida a "tentativa trágica", a história da social-democracia
aparece, de um outro jeito, muito diferente: um pouco em seu pior lado, mas também
um pouco no melhor, mas sem que o autor tente refletir mais profundamente sobre o
conjunto de sua história, e, comparativamente, sobre a história dos dois, comunismo e
social-democracia). No plano teórico, falta uma reflexão crítica sobre a herança dos
pensadores de esquerda, principalmente Marx (Badiou não tem nada a dizer a respeito
- como o próprio copain Zizek assinalou num momento de lucidez -; Zizek sabe e fala
um pouco mais de Marx, mas para inseri-lo como elemento de sua "salada teórica", a
qual salada, é sob certos aspectos, ainda mais indigesta do que a de Badiou). Safatle
tira de Marx uma leitura dos direitos do homem em termos de propriedade (esquecendo
os direitos de expressão, de reunião etc.) no estilo muito infeliz de Sobre a Questão
Judaica de Marx,texto brilhantemente criticado por? Lefort. Quanto ao tema do "homem
novo", retomado por Safatle, lembremos que ele foi "moda" nos anos de 1920 e 1930,
tanto na extrema esquerda como na extrema direita, com os resultados que
conhecemos68. Falta a Safatle como a seus modelos um mínimo de consciência das
tendências à regressão histórica, queemergem frequentemente dos projetos
escatológicos de "salto" no futuro. A filosofia dos Badiou, Zizek etc. desconhece as
regressões: um pouco curiosamente tem também bastante de "progressismo vulgar". Paz ao "homem novo". E quanto à relação para com o pensamento europeu. Houve
época em que copiávamos muito os franceses. Mas nesse tempo, estávamos muito
longe deles, ou eles estavam muito longe à nossa frente. Hoje, quando há sinais de
decadência de - bem entendido - uma parte desse pensamento (Badiou e Zizek não se
impuseram muito nos meios intelectuais franceses, porém penetraram mais do que
deveriam), que intelectuais brasileiros de valor se decidam a ouvir acriticamente essas
sereias, é propriamente lamentável. E mesmo as figuras mais sérias, a que se refere
também Safatle, pelo menos quanto aos problemas em tela,não vão muito longe.
Derrida, por exemplo, é o autor de um livro sobre Marx, saudado por certa crítica de
extrema esquerda, que é superficial, puro fogo de artifício; um livro, que alguém com
reais exigências de rigor,não teria coragem de assinar. Vladimir Safatle gasta boa cera
- sua grande capacidade de trabalho e seu talento - com muito maus defuntos.O pior é
constatar que a partir do que se fez aqui, tem-se- ou tinha-se - elementos para ir
organizando algo como uma incipiente filosofia crítica instalada em terras sulamericanas. Isto com base no formidável poder crítico da dialética hegeliana, que foi
bastante estudada nessas terras,e na riqueza da crítica marxiana da economia política
(elemento essencial - parece que esqueceram - para entender Adorno). É fato que isso
tudo se perdeu no ambiente acadêmico hipercompetitivo que reinou em certas
universidades, ambiente que, de certo modo, liquidou nossas possibilidades críticas.
FIM
Referências
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Ver a esse respeito o livro de Jacques Texier, Révolution et Démocratie chez Marx et Engels, Paris, PUF, 1998.
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O que significa "a propriedade"? O que significa "manter a propriedade"? A questão é menos clara do que
parece. Não se trata de conservar a propriedade dos meios de produção, ainda que se possa discutir, se se devem
socializar todos ou uma parte deles. Nem se trata de garantir a propriedade "individual", a dos pequenos objetos
móveis de uso imediato, porque os clássicos não pensaram na liquidação desse tipo de "propriedade". O
problema aparece entre esses dois casos. Por exemplo, o da propriedade de um imóvel. A meu ver, nas
circunstâncias atuais, é certamente necessário reconhecer esse tipo de propriedade, ainda que se coloque,
evidentemente, o problema dos seus limites.
O que tentarei fazer será - não paradoxalmente, mas dialeticamente, espero - tematizar essa "recusa
justificável". Com o que ela se suprime (Aufheben).
"Vivemos na era da governamentalidade", Michel Foucault, Dits et Écrits, 1954-1988, Paris, Gallimard/ Quarto,
2001 (1994), v. 2 p. 656. Ver também Ib., p. 819-821. Assim, "governamentalidade" aponta para uma
singularidade histórica, mas o conceito indica também uma "tendência" e um "processo", ou o "resultado de um
processo" (Ib., p. 655) e, nesse sentido, ele, ao mesmo tempo, aproxima-se de um universal. Sobre o tema, ver
ainda, Id, Michel Foucault, Securité, Territoire, Population, cours au Collège de France, 1977-1978), Paris,
Gallimard/ Seuil, 2004, p. 253, 256, 113 e 119-120.
A "governamentalidade", esse conceito "brumoso" (Foucault), indica o poder (ou a situação de poder) dos
governos nacionais sobre o Estado, ou o poder (ou a situação de poder) de instâncias não governamentais
internacionais sobre governos e Estados nacionais? No último caso, a noção de governamentalidade ganharia
uma outra dimensão teórica e prática. Isso é o que sugerem alguns. Mas, mesmo pensado nesse segundo
sentido, o termo continua sendo da ordem da má abstração, porque ele não põe o conteúdo do seu objeto,
digamos, a finança internacional ou o mercado mundial. Qualquer que seja a leitura, acho que se descobre em
Foucault uma espécie de subrepção do que é propriamente do registro da economia: esta é sempre instrumento
de uma "governança" qualquer. Creio que, com isso, mais se perde do que se ganha em relação ao discurso
crítico tradicional, pelo menos se esse discurso for reformulado nos termos em que indiquei.
A solução não está em abandoná-los e sim em repensá-los em sentido dialético rigoroso.
Indiquei anteriormente duas possibilidades na distinção entre "reforma" e "revolução". Aqui me refiro aos fins.
Claro que existem caricaturas e um uso puramente ideológico do termo "democracia". Mas isso não invalida o
meu argumento.
Mesmo porque há razões para supor que só com essas limitações a luta contra o capital tem possibilidades de
êxito.
Em princípio, porque, uma vez que as reformas tenham adquirido certo grau de radicalidade, não se exclui que
haja uma reação violenta por parte dos defensores do sistema - e essa violência exige uma (contra)violência.
Ver a esse respeito Michael Löwy, Écosocialisme, l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste,
Fayard/ Mille et Une Nuits, 2011. Creio que o texto mais interessante dos clássicos é uma passagem de "Papel
do trabalho no vir-a-ser homem do macaco" (Engels, 1876, incluído na Dialética da Natureza), em que se lê: "Não
nos gabemos demais, entretanto, quanto à nossa vitória sobre a natureza. Para cada vitória destas, ela se vinga
de nós (?) de forma alguma, dominamos a natureza, como um conquistador domina um povo estrangeiro, como
alguém que está fora da natureza - mas (?) nós pertencemos a ela em carne e sangue e nos situamos no meio
dela (?)" (Marx-Engels, Werke, Berlim, Dietz, vol. 20, p. 452-453). Löwy cita esse texto nas páginas 81-82 do seu
livro.
Ver o meu Marx: Lógica e Política, investigações para uma reconstituição do sentido da dialética, abrevio por
MLP, vol. I, São Paulo, Brasiliense, 1983 (2a edição, 1987), passim.
Não ter feito essas distinções, é o (grave) defeito o livro de John Bellamy Foster, Marx's Ecology, Materialism
and Nature, New York, Monthly Review Press, 2000.
Sem dúvida, para Marx, a "verdadeira riqueza" é o tempo livre, o que sem dúvida mostra os limites desse
"produtivismo". Mas é sintomático que, para ele, esse tempo livre deva ser preenchido pelo esforço, por
"trabalho efetivamente livre" - ele dá o exemplo da composição musical - o que faz valer contra "a visão de
'grisette' de Fourier" (ver Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858, Berlim, Dietz,
1953, p. 505; Manuscrits de 1857-1858 ("Grundrisse"), trad. francesa sob a responsabilidade de Jean-Pierre
Lefebvre, Paris, Ed. Sociales, 1953, vol. II, p. 102).
Ver Fourier, ?uvres Complètes, op. cit., tomo I, p. 38
Isso não significa, entretanto, que esses fins sejam "equipotentes" aos que se atribui à espécie e ao indivíduo
humano. A nivelação dos fins do humano e do não humano irá caracterizar certas formas de fundamentalismo
ecológico.
Ver Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, op.cit., p. 30, Manuscrits de 1857-1858, op. cit., I, p.
44. Texto que citei em MLP II, op. cit., p.14, n.
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Há textos em que Foucault considera outras possibilidades de escandir a história do XIX e do XX, e de fato,
levando em conta o conjunto de sua obra, ter-se-á mais de uma escansão (ver, por exemplo, Michel Foucault,
"Sur les Façons d'Écrire l'Histoire", entrevista com R. Bellour (1967), in Dits et Écrits I, op. cit., p. 587). Mas preferi
não enveredar por esse caminho, que não me parece nem o melhor nem o mais rigoroso, já que dele poderiam
resultar compatibilidades talvez fáceis.
Permito-me remeter, de novo, aos meus trabalhos. Ver MLP, principalmente o vol. I.
O argumento crítico que esboço, nesse ponto, deveria, evidentemente, ser muito mais trabalhado. No fundo,
trata-se do seguinte. Foucault reconstrói "formações" (ou "dispositivos", ou epistemés), que ocupam um
momento do tempo, as quais se separam das outras "formações" por cortes ou descontinuidades na ordem de
sucessão e no interior das quais (as formações, em geral) ele distingue "doxas". Uma outra ordenação possível
seria: reconstruir "troncos" de pensamento, em sucessão, estabelecendo cortes ou descontinuidades em relação
a outros troncos, na ordem da coexistência ( as doxas deixariam então de ser doxas e passariam a ser momentos
lógico-históricos, no interior desses troncos). Isto significaria recair numa ideia banal e continuísta da história do
pensamento? Não necessariamente. Se me é permitido tentar uma exemplificação, a escola de Frankfurt e
Heidegger poderiam, provavelmente, ser integrados como doxas numa epistemé que habitasse a primeira
metade do século XX. (Observe-se que essa maneira de organizar o objeto não é inocente e tem consequências
para a compreensão dos objetos e o juízo que se faz deles). Mas, em vez de fazer isto, poderíamos privilegiar o
"tronco" diacrônico Marx-Lukács-Frankfurt, o qual instaura uma ruptura essencial (apesar de uma "composição"
possível) em relação a outros troncos contemporâneos (no interior de um dos quais se situaria Heidegger). Minha
impressão é a de que essa organização em sucessão, aparentemente a mais banal -, desde que elaborada com
rigor, é mais rica e dá melhor conta do seu objeto. De fato, dadas certas condições, ela pode render tanto quanto
a outra no plano formal e, em princípio, parece ir mais longe no que toca à exploração do conteúdo.
Para Foucault, a diferença de sinal (+ ou -) parece não ser mais do que "dóxica", e a diferença entre negação
dialética e negação tout court está simplesmente ausente. O conhecimento da negação hegeliana abre um
campo da reflexão sobre o significado da diferença entre o positivo e o negativo. Ela não "reduz" a diferença
entre o positivo e o negativo, mas a transfigura.
Ver, por exemplo, Michel Foucault, Entretien avec Madeleine Chapsal (1966), in Dits et Écrits, op. cit., v. I, p.
516.
Ver os Manuscritos de 1844 (obra de juventude, embora), comentando os economistas. Marx-Engels, Werke,
op. cit., Ergänzungsband, Erster Teil, 1968, p. 560-561. Cf. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme,
Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, Paris, Aubier, 1992, p. 121 e 131. (Devo a localização das
referências a Schiller ao meu amigo Márcio Suzuki).
Para todo esse desenvolvimento, ver, ainda, MLP, op. cit.. Como escrevi em outro lugar, uma parte das ideias e
das formulações desses textos, andou saindo, aqui e ali, em forma caótica e pouco rigorosa, sob outras penas. É
que imprudentemente eu discutira em detalhe essas ideias - e fazendo uso de algumas dessas formulações com um falso amigo, e então?
O papel da economia no esquema marxiano global é diferente do que ainda se supõe geralmente. Na história
pré-capitalista, a "economia" significa outra coisa. Ver a esse respeito, principalmente MLP II, 1.
Ao longo de meus artigos e livros, fiz bastante uso do termo "interversão". Devo dizer, em resposta a um colega
de banca num concurso, que me criticou - sem me nomear - por ter pretensamente traduzido assim o
alemão umkehren (Umkehrung), que o que eu traduzo por "interversão" é, na realidade, o verbo umschlagen. E,
mais precisamente: ao utilizar o termo "interversão" (Umschlagen) no contexto da crítica marxiana da economia
política, eu distingo precisamente esse termo do termo Umkehrung, que tem também um sentido técnico, mas
diferente, e exige outra tradução.
Ver, entre muitos outros, o livro de Orlando Figes, A People's Tragedy, The Russian Revolution 1889-1924,
Londres, Pimlicos, 1996.Permito-me indicar também meu artigo "Sobre a insurreição de outubro e os primeiros
meses do poder bolchevista", Fevereiro, números 3 e 4.
A invenção e uso da arma atômica é, na realidade, um marco, mas o perigo virá também do uso "pacífico" da
energia atômica, além das outras ameaças: emissão de gases de efeito estufa etc.
"(?) uma sociedade emancipada (emanzipiert) não seria nenhum Estado unitário (Einheitstaat), mas a realização
efetiva do universal na reconciliação (Versöhnung) das diferenças" (Minima Moralia?, op. cit., p. 114, Minima
Moralia?, trad. port., op. cit., p. 89, grifo de RF). "Quando se pergunta pelo objetivo da
sociedade emancipada (emanzipiert), obtêm-se respostas tais como a realização das possibilidades humanas ou
a riqueza da vida. Tão ilegítima é essa questão inevitável, tão inevitável o [caráter] desagradável (Abstossende),
impositivo (Auftrumpfende) da resposta (?)" (Minima Moralia?, op. cit., p.175-176, Minima Moralia?, trad.
port., op. cit., p. 137, grifos de RF).
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

www.revistafevereiro.com

199

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Fevereiro publicou, no número 4, uma resenha crítica, assinada por Cícero Araujo, de um livro de Losurdo, e
publica, no presente número 5, uma resenha, assinada por Daniel Golovaty Cursino, de um outro livro do mesmo
autor. De minha parte, publiquei um texto crítico sobre Badiou e Zizek, no nosso número 1, e volto ao tema, no
presente número, com uma crítica de Zizek. Por outro lado, no quadro de um colóquio sobre filosofia francesa
contemporânea, promovido pela Universidade Federal do Paraná, proferi, em setembro de 2011, uma
conferência sobre Zizek e Badiou. Esta conferência, a ser publicada nos anais do colóquio, resume o conjunto do
meu projeto crítico visando esses autores.
Para a crítica dos fundamentalismos ecológicos, ver Juliette Grange, Pour une Philosophie de l'écologie, Paris,
Pocket, 2012.
Creio que essas considerações críticas poderiam se aplicar, em certa medida, ao livro de meu amigo Michael
Löwy, Écosocialisme, op. cit. Sem dúvida, o livro tem o mérito de fazer um balanço crítico bastante equilibrado
do que há de "ecológico" em Marx e em Engels. Mas ele não é suficientemente radical no sentido de mostrar o
que muda no projeto original da esquerda com a emergência das duas novas "vagas". Ele passa por alto a história
do bolchevismo, não discute o quanto seria necessário, hoje, o conteúdo do socialismo e pouco investe nas lutas
ecológicas atuais, as quais nem sempre têm uma coloração socialista, mas, nem por isso, deixam de ter grande
significação.
Theodor Adorno, Negative Dialektik,, Gesammelte Schriften, ed. por Rolf Tiedemann com a colaboração de
Grete Adorno, Susan Buck-Morss e Klaus Schultz, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990 (1973), p. 314. Dialectique
Négative, trad. fr. do grupo de tradução do Collège de Philosophie: Gérard Coffin, Joëlle Masson, Olivier Masson,
Alain Renaut e Dagmar Trousson, posfácio de Hans-Günther Holl, Paris, Payot, 1978, p. 250. Lê-se logo em
seguida, o que poderia introduzir a passagem citada: "A história é a unidade da continuidade e da
descontinuidade" (ib.).
"É precisamente o insaciável princípio de identidade que eterniza o antagonismo, oprimindo o que é
contraditório. O que não tolera o que não seria como ele mesmo, se contrapõe (hintertreiben, faz fracassar)
a reconciliação (Versöhnung), pela qual ele se toma falsamente" (Adorno, Negative Dialektik, op. cit., p. 146; Id.,
Dialectique Négative, op. cit., p. 117, grifo de RF). "A ideia de reconciliação (Versöhnung) impede sua (de toda
construção idêntica com a filosofia, RF) posição positiva no conceito" (Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 148149, Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 119, grifo de RF. Ver ainda Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 374; Id.,
Dialectique Négative, op. cit., p. 298.
"O mecanismo que a ordem totalitária põe a seu serviço é tão antigo quanto a civilização" (Id., Dialektik der
Aufklärung, op. cit., p. 212; Id., Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 174. "O fascismo é totalitário também na
medida em que se esforça por colocar diretamente a serviço da dominação a própria rebelião da natureza
reprimida contra essa dominação" (Id., Dialektik der Aufklärung, op. cit., p. 210; Id., Dialética do Esclarecimento?,
op. cit., p. 172. "A administração dos Estados totalitários, que procede ao extermínio daqueles segmentos da
população que se tornaram anacrônicos, é apenas o carrasco que executa veredictos econômicos há muito
pronunciados" (Id., Dialektik der Aufklärung, op. cit., p. 232; Id., Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 192). No
prefácio à nova edição, de 1969, lê-se: "Os conflitos no terceiro mundo, o crescimento renovado do totalitarismo,
não são meros incidentes históricos, como tão pouco o foi, segundo a "Dialética", o fascismo naquela época" (Id.,
Dialektik der Aufklärung, op. cit., p.9 Id., Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 9).
Adorno & Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, op. cit., p. 230- 231; Dialética do Esclarecimento, op. cit., p.
190-191.
Cf. Jürgen Habermas, Nachwort [posfácio a] Horkheimer e Adorno, Dialektik der Aufklärung, philosophische
Fragmente, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1986 (1969), p. 288: "(?) os aspectos (Züge) libertadores como os
aspectos repressivos 'do Aufklärung (?)' devem ser trabalhados (...)" (a passagem é um resumo-comentário por
Habermas do que diz Horkheimer num texto preparatório à Dialética do Aufklärung). Com o que, não estou
"assinando" o projeto habermasiano da "teoria da ação comunicacional".
"O ponta esquerda no futebol, o camisa-negra, o membro da Juventude Hitleriana etc. nada mais são do que o
nome que os indica (was sie heissen)". Adorno & Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, op. cit., p. 230; Id.,
Dialética do Esclarecimento, op. cit., p. 154).
"Na Alemanha, a paz sepulcral da ditadura já pairava sobre os mais alegres filmes da democracia" (Id., Dialektik
der Aufklärung?, op. cit., p.147, Id., Dialética do Esclarecimento?, op. cit., p.118.).
Num texto, que antecede de pouco a Dialética do Aufklärung, Horkheimer supõe uma continuidade ente as
duas ditaduras totalitárias, sendo a stalinista a sua forma superior, na qual se resolveria a ditadura nazista, uma
vez liberada de traços impuros como o racismo. Ver a respeito o referido posfácio de Habermas à edição da
Fisher da Dialética do Aufklärung.
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Sobre a Dialética do Aufklärung, incluindo suas relações com o pensamento de Benjamin, ver Habermas,
no Discurso Filosófico da Modernidade, na Teoria da Ação Comunicativa e no referido posfácio à edição Fischer
da Dialética do Aufklärung.
Advertência duplamente necessária no caso de Benjamin, ao qual dediquei até aqui bem menos tempo do que
a Adorno.
Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. 1-3, publicadas por Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser,
Frnkfurt am Main, Suhrkamp, 1990 (1974), p. 1232.
Tese XIV, Benjamin, Gesammelte Schriften, op. cit., I, 2, p. 701, Benjamin, Oeuvres, trad. de Maurice de
Gandillanc, Rainer Rochlitz e Pierre Rusch, Paris, Gallimard, 2000 (1972), III, p.439 (tese XVI)
Benjamin, Gesammelte Schriften, op. cit., I, 2, p. 702. Benjamin, ?uvres, III, op. cit., p. 440, eu traduzo.
Benjamin, Gesammelte Schriften, op. cit. I, 2, p. 701, Benjamin, ?uvres, III, p. 440.
Ver em particular uma carta de Lênin a A.V. Lunatcharsky, de 25/3/17, citada por Israel Getzler em Martov, A
Political Biografy of a Russian Social Democrat, Cambridge at the University Press, Melbourne University Press,
Melbourne, Cambridge,1967, p. 158). Carta que citei no meu artigo, já referido, sobre o significado de Outubro.
Ver entre outros textos, Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin, Le Chiffonnier, l'Ange et le Petit Bossu, Paris,
Klincksieck, 2006, que contém muita informação histórica a esse respeito.
["Sorelianas", referência a Georges Sorel (1847-1922), autor das Reflexões sobre a violência, autor muito
apreciado tanto pela extrema-esquerda como pela extrema-direita.]
Adorno, "Marginalien zu Theorie und Praxis" in Stichworte (1965), Gesammelte Schriften, op. cit. vol. 10, 2, p.
76, 9-770, eu traduzi, em parte. Adorno, "Notes sur la Théorie et la Pratique" (in Répliques), Modèles Critiques,
trad. de Marc Jimenez e Eliane Kaufholz, Paris, Payot, 1984, p. 285.
Ver, por exemplo, Adorno, Negative Dialektik, op. cit., p. 314; Id., Dialectique Négative, op. cit., 250.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 59 n.; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 46, n.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 149-150; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 119-120. A interversão da
igualdade em desigualdade corresponde à apropriação da mais-valia, mas as duas coisas não são lógica e
socialmente idênticas: a interversão é propriamente a transfiguração de uma troca de euivalentes em troca de
não-equivalentes sob a aparência da primeira, o que ocorre sempre que se reitera, em movimento contínuo, o
uso da mercadoria peculiar, a força de trabalho, que se apropriou.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 190; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 151. Tradução modificada. Para
algumas dessas citações, além do original alemão e da tradução francesa, consultei também a tradução inglesa
de E. B. Ashton (Id., Negative Dialectics, Londres, Routledge & Kegan, 1973) e, com menor frequência, a tradução
portuguesa de Marco Antonio Casanova e Eduardo Suares Neves Silva (Id., Dialética Negativa, Rio de Janeiro,
Zahar, 2009). A importância e o rigor da obra, além da sua dificuldade, justificam o recurso não só,
evidentemente, ao original alemão, mas também a uma "junta" de tradutores.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 204; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 161-162. Ver também Id., Negative
Dialektik, op. cit., p. 204-205; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 162- 163; Id., Negative Dialektik, op. cit., p.
347- 348; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 276-277 ; Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 56; Id., Dialectique
Négative, op. cit., p.43.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 281; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 222.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 192; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 152, trad. modificada. Ver também
os textos indicados na nota 27, infra.
Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 150; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 120. O texto é citado é comentado
por Michael Theunissen "Negativität bei Adorno" in Ludwig von Friedeburg e Jürgen Habermas (ed.), AdornoKonferenz 1983, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999 (1983), p. 54.
Mas a assume em outros textos, ver o Post Scriptum deste artigo.
Adorno, Negative Dialektik, op. cit., p. 360; Id., Dialectique Négative, op. cit., p. 287. Utilizei também a tradução
brasileira, op. cit., p. 304,grifado por RF.
"(?) contra Wittgenstein, dizer o que não se pode dizer" (Id., Negative Dialektik, op. cit., p. 21; Id., Dialectique
Négative, op. cit., p. 16).
Permito-me remeter ao meu texto "L'Héritage de Castoriadis et Lefort, critiques de Marx", apresentado ao
colóquio "Les Socialismes: état des doctrines et relectures contemporaines des ?uvres", Cerisy, junho/ julho de
2011, e inserido no livro Les Socialismes, Juliette Grange e Pierre Musso (org.), Paris, Le Bord de l'eau, 2012.
Os que o caricaturam.
[Vladimir, que, como eu com o seu texto, leu este P.S. antes da sua publicação, observa que ele não fala de
Adorno no seu livro sobre a esquerda. Vale a observação. Sem dúvida, a minha crítica vai aqui mais além do que
está em Uma esquerda?, - mas não mais além do que escreve e pensa Safatle].
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"(?) Tudo permite pensar (vieles spricht dafür) que a democracia com tudo [o que vem com ela] (samt allem),
marcará mais profundamente os homens do que no tempo de Weimar(?) Na democracia alemã de 1945 até hoje
[o texto é de 1959, RF], a vida material da sociedade se reproduziu de forma mais abundante (reicher) do que [o
que se poderia registrar] na memória (seit Menschengedenken), e isto é relevante também social e
psicologicamente. A afirmação de que a democracia alemã não vai mal e com ela o acerto efetivo (wirkliche
Aufarbeitung) com o passado, desde que se lhe deixe tempo e várias outras coisas, não é sem dúvida
excessivamente otimista" (Adorno "Was bedeute: Aufarbeitung der Vergangenheit" "O que significa: retrabalhar
o passado" in Eingriffe, Gesammelte Schriften, 10, 2 (Kulturkritik und Gesellschaft II), ed. por Rolf Tiedemann,
Frankfurt am Main, Surkamp, 1977, p. 568; "Que signifie: repenser le passé?" in Interventions, trad. francês de
Marc Jimenez e Eliane Kaufholz, Paris, Payot, 1984, p. 108). Há, no mesmo artigo, outras referências à
democracia.
Em um dos seus livros, Safatle utiliza em epígrafe uma referência ao que é, sem dúvida, uma boutade de Adorno,
pretendendo com isto ilustrar o seu pretenso anti-humanismo.
Isso é o que vem acontecendo no Brasil. A extrema-direita, que vai se constituindo como força ideológica,
alimenta-se (entre outras coisas, claro) dessa política de avestruz de parte da esquerda. O que faz a alegria da
mídia. Agora temos "pensadores" de extrema-direita (um horror de superficialidade e carreirismo), para lançálos contra os da esquerda (da extrema-esquerda), em "briga de galo" permanente, na expressão de um colega.
O pensamento crítico, que é complicado demais, e vende pouco, em geral não é convidado a participar (aliás, do
jeito que vão as coisas na mídia, talvez seja mesmo melhor não participar). Como lembrava meu amigo Daniel
Golovaty, caímos na política do ticket de que falava Adorno. A política das duas "chapas": a "nossa" ou a deles.
Em intervenção oral, Safatle exprimiu dúvidas quanto aos efeitos funestos da ideia de "homem novo". Seu
contra-argumento introduz uma teoria sobre as origens do fenômeno concentracionário que corre o risco de
emprestar dignidade antropológico-especulativa aos responsáveis pelo gulag.
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Yara FRATESCHI

por que perpetuar a ditadura? um
comentário ao texto de Paulo
Arantes: "1964 o ano que não
terminou"
A anistia foi um momento importante no processo de transição para democracia no
Brasil. Não pretendo aqui discutir o contexto no qual se deu a anistia, mas destacar o
fato de que diversos países que passaram por um processo de transição semelhante ao
nosso reviram a lei da anistia porque entenderam que o direito à memória e à verdade,
bem como a responsabilização dos agentes envolvidos em crimes contra a humanidade
e sérias violações aos direitos humanos fazem parte de um processo de consolidação
da democracia. No Brasil, entretanto, isso não aconteceu (ou aconteceu muito
parcialmente apenas pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado pelos crimes
cometidos durante a ditadura). Sem a responsabilização individual dos perpetradores,
resta a sensação de que a ditadura permanece entre nós: permanece com a
impunidade, com o gosto amargo de que a democracia foi conquistada com a anuência
aos crimes de tortura e assassinato. Mas, se há hoje quase um consenso (forjado a
partir do Tribunal de Nuremberg e da Declaração dos Direitos Humanos de 1948) quanto
ao direito à memória e à verdade, assim como em torno da idéia de que a anistia pode
ser somente limitada, pois não pode acobertar crimes graves como os crimes de guerra
e crimes contra a humanidade, cumpre perguntar por que ainda permanecemos
infensos a esse consenso e à responsabilização individual dos perpetradores. Se a
anistia teve a sua importância num determinado momento de transição, hoje ela não faz
mais sentido e compromete a nossa democracia. Porque uma democracia construída
sobre o encobrimento da história, sobre a negação da memória e sobre a impunidade
se vê, de saída, perpetuando aquilo que a nega e recusando aquilo que a sustenta: o
respeito aos direitos humanos, o respeito à dignidade de cada ser humano. Mais do que
responsabilizar o Estado (o que o Brasil tem feito, nos governos FHC e Lula, mediante
justiça reparativa1) urge responsabilizar criminalmente os agentes do Estado envolvidos
em crimes durante a ditadura. O argumento de que esse procedimento impede a paz e
a democracia é, hoje, falacioso. Assim como é falacioso o argumento de que a revisão
da lei da anistia deveria levar a julgamento aqueles que resistiram à ditadura.
Responsabilizar criminalmente os perpetradores não é um ato de vingança, mas de
justiça. Um ato que tem profundas consequências democráticas, inclusive porque os
países que assim agiram construíam bases mais sólidas para o respeito aos direitos
humanos em suas democracias2.
Entretanto, acusar a resistência de setores conservadores à revisão da lei da anistia no
Brasil e defendê-la como condição do aprofundamento da nossa democracia não me
leva a aderir a um certo diagnóstico, baseado na teoria de G. Agamben do estado de
exceção, que insiste em desfazer as linhas demarcatórias entre a democracia e a
ditadura e a recusar terminantemente os ganhos da nossa recente democracia. Esse
diagnóstico tem se repetido, no Brasil, não apenas no âmbito da filosofia política, mas
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também tem se difundido entre cientistas políticos, juristas e até psicanalistas (é
impressionante a adesão de intelectuais brasileiros que se autodenominam "de
esquerda" a Agamben). Em um livro publicado em 2010, O que resta da
ditadura (organizado por Vladimir Safatle e Edson Teles)3, Paulo Arantes, aplicando a
teoria de Agamben do estado de exceção ao caso brasileiro, responde à questão que
dá título ao livro (o que resta da ditadura) dizendo que se a guerra acabou ou não, tanto
faz: "o que importa é que um pólo remeta ao outro, configurando o que se poderia
chamar de limiar permanente, sobre o qual pairam tutela e ameaça intercambiáveis"
(p.211). O texto, intitulado 1964: o ano que não terminou, detecta a permanência do
estado de exceção na Constituição de 1988, cujo artigo 142 entrega às Forças Armadas
a garantia da lei e da ordem, bem como na ampliação do poder executivo "governando
rotineiramente com medidas provisórias com força de lei" (p.213). O que profere
Agamben, vale, então, para o caso brasileiro: "aquele deslocamento de uma medida
provisória e excepcional para uma técnica de governo, baseado na indistinção crescente
entre Legislativo, Judiciário e Executivo, transpôs afinal um patamar de indeterminação
entre democracia e soberania absoluta" (p.214). Para Paulo Arantes, o que ocorreu no
Brasil foi que resvalamos em uma "democracia meramente eleitoral" (p.216), onde vige
um "Estado oligárquico de direito", ou seja, "um regime jurídico-político caracterizado
pela ampla latitude liberal-constitucional em que se movem as classes confortáveis, por
um lado, enquanto sua face voltada para a ralé (...) se distingue pela intensificação de
um tratamento paternalista-punitivo" (p.216). A consolidação da democracia é uma
ficção que se desfaz quando se percebe que a transição democrática foi pactuada com
os vencedores e permanência, hoje, do estado de exceção se explica pela afinidade
eletiva entre capitalismo e exceção (p.224): o estado de exceção é garantia do
capitalismo (p.225) e se ele perdura é por causa do Estado de emergência econômico
permanente (p.228), de modo que "o que resta da ditadura, não são patologias
residuais" (p.227). O sentido (capitalista) da ditadura, se consumou "num Estado de
emergência que se instalou de vez na primeira hora da democratização pós-ditadura,
quando sucessivos planos de estabilização por decreto-lei consolidaram, junto com as
instituições da nova democracia, o sentimento oficial de uma economia literalmente
sitiada por ameaças de toda sorte: intensificações ou retorno da inflação, crise cambial,
ataques especulativos contra a moeda nacional, etc" (p.233). Para resumir, no retrato
que Paulo Arantes desenha do Brasil pós-ditadura há, de um lado, "uma aristocracia
capitalista privilegiada e bem postada junto ao e no Estado" (p.234) - a quem interessa
o Estado de emergência econômico perene - e, de outro, uma população econômica
vulnerabilizada e, "agora (o texto é de 2010), consumado o aprendizado do medo, [uma
população] desmobilizável ao menor aviso de que a economia nacional se encontra à
beira do precipício, pelo qual certamente despencaria não fosse a prontidão de um
salvador de última instância munido, é claro, de plenos poderes" (p.228).
A abordagem economicista de Paulo Arantes garante uma explicação simples, para não
dizer simplista e reducionista, do atual estágio da nossa democracia: para ele, o Estado
tem a função de "estabilizar o valor dos ativos das classes proprietárias" (p.235),
enquanto a Constituição é eclipsada (suspensa no vácuo na inefetividade) por ser a
"sede primeira do direito financeiro". O eclipse da Constituição e o aumento progressivo
da capacidade normativa do poder executivo revelam a função do poder público: a tutela
jurídica da renda do capital. Algum ganho de 1964 pra cá? Para Paulo Arantes não há
nenhum. Contra o "coro dos contentes", Paulo Arantes quer desmistificar a suposta
consolidação das nossas instituições democráticas, desmascarar os supostos ganhos
da Constituição de 1988 e revelar que a nossa democracia é meramente eleitoral e está
a serviço do capital. O nosso Estado, supostamente de direito, é, na verdade, Estado
oligárquico de Direito. E a sociedade civil? Bem, essa não aparece no texto. Quando
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muito o que aparece é a massa majoritária dos desprivilegiados, aqueles a quem o
Estado destina uma gestão punitiva-compensatória. No esquema reducionista de Paulo
Arantes há, de um lado, o Estado a serviço do capitalismo e do outro a população
econômica vulnerabilizada, totalmente desmobilizada e conformada. A ditadura, diz ele,
apagou até a memória de que um dia houve "incorfomismo de verdade nesse país"
(p.216). Até o movimento pelas diretas foi um engodo, um engodo de massas, que o
autor reduz a uma "dramaturgia cívica" (p.221). E de lá pra cá, esquerda e direita
trilharam o mesmo caminho: entre os governos de Collor e Lula, passando pelo de FHC,
não parece haver nenhuma diferença substantiva. Tudo se resume à perpetuação do
estado de exceção.
Para ser breve, cumpre dizer que o diagnóstico é simplista e reducionista por várias
razões, que se devem a uma só atitude: a de desconsiderar quaisquer ganhos seja no
plano institucional, constitucional ou social. Há uma estratégia para levar esse
procedimento a cabo: perpetuar a ditadura na figura do estado de exceção e reforçar o
vínculo entre Estado e capital. A partir daí, quaisquer avanços perdem a sua
importância. E aqueles que se incumbem da tarefa de avaliar não apenas as patologias,
mas também os ganhos da nossa democracia são tratados como tolos contentes. Eu
poderia oferecer contra-argumentos, mencionando, por exemplo, a redução da pobreza
e a diminuição da desigualdade, o avanço e incremento dos programas voltados para a
inclusão social, o desenho de políticas públicas voltadas para a diminuição da violência
contra as crianças, as mulheres e os índios, eu poderia citar ainda a recente decisão do
STF no que tange ao reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo; mas
todos eles parecem perder a sua força diante do argumento da perpetuação do estado
de exceção e sua afinidade eletiva com o capitalismo. Qualquer contra-argumento
aparece, nesse esquema, como mera ideologia. Cumpriria perguntar a Paulo Arantes
onde estaria a possibilidade de reversão desse sistema de perpetuação da dominação
e do estado de exceção. Talvez, para ele, a solução exija a abolição do capitalismo, mas
como não há nenhum sinal disso, resta ao filósofo político continuar a denunciar o
vínculo promíscuo entre o capital e o Estado, e mostrar que quaisquer medidas tomadas
em nome da inclusão social ou quaisquer avanços no plano do direito são, no fundo,
mera perpetuação desse esquema de dominação. Penso, entretanto, que essa
estratégia - de reafirmar a permanência da ditadura - o desincumbe de pensar como
reduzir os efeitos nocivos do capitalismo e, mais, o desincumbe de refletir sobre as
condições de possibilidade da diminuição da dominação não apenas no plano
econômico, mas também no plano simbólico, ou seja, naquele em que vigem as mais
diversas formas de discriminação (contra as mulheres, os homossexuais, os índios, os
negros, os nordestinos, etc). Cumpre destacar que no esquema de Paulo Arantes só há
um tipo de dominação - a dominação econômica - que, ao que parece, bastaria der
desfeita para que pudéssemos viver no paraíso.
Mas o que chama, sobretudo, a minha atenção é a ausência de qualquer consideração
a respeito da sociedade civil, que, quando muito, é retratada uniformemente como a
massa dos desprivilegiados e que se encontra totalmente desmobilizada e apaziguada.
Não é um detalhe o fato do autor desmerecer o movimento pelas Diretas: a sociedade
civil está ausente do seu retrato ou só aparece nele como algo uniforme e facilmente
controlável. Um dia, admite Paulo Arantes, houve inconformismo "de verdade" nesse
país. Mas isso acabou com a ditadura, aliás, era esse o seu propósito. Mas qual é o
critério "epistemológico" que o permite distinguir o inconformismo de verdade do
inconformismo de mentira? Há uma pretensa ciência por trás disso, e ela reduz os
conflitos sociais a conflitos econômicos. Mas como nem mesmo esses têm solução, a
ciência se revela caduca: não dá conta de avaliar a complexidade da nossa sociedade
e das suas demandas, bem como dos nossos problemas sociais e culturais. Mas a
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estratégia de Paulo Arantes não deixa espaço nem mesmo para essa crítica: se a voz
da sociedade, seja quando demanda por reconhecimento, seja quando demanda por
redistribuição, é inconformismo de mentira; novamente resta ao filósofo, refratário à
complexidade das demandas atuais, desvelar a farsa.
Para se contrapor a Paulo Arantes, é preciso desmentir a tese segundo a qual não há
distinção significativa entre a nossa atual democracia e a ditadura militar e o caminho
para isso, a meu ver, é prestar mais atenção não apenas no ordenamento do Estado e
nas suas instituições, mas também na sociedade civil, na esfera pública não oficial.
Mesmo que se conceda a extensão do poder executivo, ou o relativo eclipse da nossa
Constituição, mesmo que se reconheça as imperfeições e injustiças da nossa
democracia, isso não permite simplesmente concluir pela indistinção entre
absolutismo/ditadura e democracia, a menos, é claro que se esqueça como e com quais
instrumentos de controle uma ditadura se estabelece. Há uma distinção fundamental
entre democracia e ditadura: o fato de que na democracia há espaço para o dissenso e
para a emergência de grupos e movimentos com demandas próprias e conflitantes e
que desejam participar do processo de tomada de decisão e no desenho de políticas
públicas. É evidente, portanto, que quanto maior for esse espaço, mais democrática é
uma sociedade. Mas o argumento "ladeira a baixo" de Paulo Arantes parece não fazer
essa distinção: qualquer sinal de imperfeição reduz a democracia à ditadura, mas numa
ditadura não há espaço nem para a participação popular e tampouco para a contestação
de qualquer tipo de dominação. Na nossa ditadura, o oponente era tratado como
terrorista, torturado e assassinado. Paulo Arantes se incomoda com o editorial da Folha
de São Paulo (17 de fevereiro de 2009) que, com um trocadilho infeliz, falava da
nossa "ditabranda", mas a indistinção promovida por ele entre democracia e ditadura
não acaba por abrandar a ditadura?
Faço aqui uma pequena digressão. Ainda no que tange à distinção entre ditadura e
democracia, seria pertinente retomar a teoria arendtiana do juízo político, à qual faço
aqui uma breve alusão. Há, hoje, na esteira de Agamben, uma tendência
(principalmente no Brasil) em ver na obra de Arendt elementos da biopolítica,
principalmente no que diz respeito à tese da contiguidade entre democracia e
totalitarismo. Essa interpretação não falha apenas em desconsiderar que Arendt
diferencia muito claramente a democracia ou a república do sistema totalitário, não falha
somente por desconsiderar a importância que ela atribui ao Estado de Direito (o que
desmente a tese segundo a qual o direito é intrinsecamente violento), mas também falha
(o que me interessa aqui) em levar em consideração que, para ela, o juízo político não
opera da mesma maneira em situações políticas excepcionais (como nas ditaduras e no
totalitarismo) e em circunstâncias democráticas, sendo que a diferença consiste no fato
de que no primeiro caso as condições de possibilidade do discurso público estão
aniquiladas. Assim sendo, o que resta na ditadura ou no totalitarismo é, quando muito,
a possibilidade de um diálogo interno que resguarda, para o indivíduo, a capacidade de
julgar por si mesmo e, portanto, de resistir à barbárie dominante e ao mal extremo, ao
passo que, em circunstâncias políticas democráticas, onde há espaço para a
convivência com os outros através do discurso, o juízo pode ser construído a partir do
diálogo e se abre a possibilidade de que cada um leve em consideração a perspectiva
de todos os outros envolvidos (mentalidade alargada). O diálogo interno na forma do
dois-em-um socrático pode impedir o indivíduo de aderir à violência perpetrada pelo
Estado contra os seus cidadãos (e é com base nele que Arendt defende a
responsabilização moral e legal dos perpetradores). No entanto, esse diálogo interno é
politicamente limítrofe porque não se constrói pela intersubjetividade e, portanto, é
inteiramente negativo: ou seja, não diz o que fazer, mas apenas impede que se faça
certas coisas "mesmo que elas sejam feitas por todos ao seu redor"4. É muito
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significativo que aqueles que procuram aproximar Arendt de Agamben calam quanto a
essa importante distinção, que, inclusive, passa completamente despercebida de
Agamben quando ele se apropria de Arendt, e de Paulo Arantes, quando aplica a teoria
de Agamben ao caso brasileiro: ao perpetuarem o estado de exceção, aniquilam a
distinção entre circunstâncias políticas nas quais o diálogo público é possível, e
circunstâncias nas quais o diálogo é violentamente reprimido. É evidente que há outras
maneiras, além da repressão explícita, de impedir ou dificultar o diálogo público, mas
isso não é razão suficiente para desfazer a distinção entre democracia e totalitarismo
ou ditadura, ou, ainda, para afirmar, como faz Agamben, que o campo (de concentração)
é o paradigma oculto da política moderna. Ao diferenciar situações políticas
excepcionais de situações políticas em que existem condições para a intersubjetividade,
Arendt não só contraria a tese central de Agamben como também estabelece um critério
a partir do qual se pode avaliar democracias mais ou menos consolidadas, o que a
permite detectar onde há (e houve) incremento da liberdade, a despeito de nenhuma
forma moderna de Estado ter sido capaz de concretizar mecanismos que
possibilitam plenamente o agir político. E é olhando para a sociedade e para os
movimentos sociais, principalmente para o movimento operário e feminino, que ela
detecta ganhos democráticos, na medida em que esses movimentos deram "um rosto
radicalmente novo a todas as questões políticas"5 ao garantir o ingresso de novos atores
na vida pública. Fim da digressão. Volto ao texto de Paulo Arantes.
Focando agora na sociedade, é bastante significativa a completa desconsideração de
Paulo Arantes no que diz respeito aos movimentos sociais, às organizações da
sociedade civil e à participação popular como meio de democratizar decisões e permitir
o debate de novos temas e questões. O autor está tão fortemente imbuído da tarefa de
desmascarar o nosso Estado "oligárquico" de direito, que desconsidera o fato de que a
sociedade civil reingressa na cena política brasileira no final da década de 70 "na medida
em que atores e organizações buscaram o objetivo de aprofundar e expandir a
democracia por meio de reivindicações de direitos de cidadania"6. Com o final da
ditadura, ocorre a emergência de novos atores políticos organizados das mais diversas
maneiras. Quando Paulo Arantes afirma que a Constituição de 1988 "incorporou todo o
aparelho estatal estruturado pela ditadura (p.221)" e se encontra blindada pelo estado
de emergência econômico perene que bloqueia os direitos econômicos e sociais
(p.234), ele se esquece que a Constituição de 1988 abre espaço para instituições
participativas e que, também, durante o período da Assembléia Constituinte, a
sociedade civil não estava completamente desmobilizada, tanto que foi capaz de
promover "inovações institucionais significativas à medida que seus atores juntaram
forças com a sociedade política para influenciar a nova constituição brasileira", como
mostram Wampler e Avritzer. Faço essa observação não com o intuito de sugerir que
os direitos estipulados pela Constituição têm plena efetividade (haverá algum lugar no
mundo onde isso ocorra?), mas com a intenção de apontar que sem essa garantia
constitucional (que é também uma conquista da sociedade civil) não haveria
embasamento formal de práticas que efetivamente se sucederam, como, por exemplo,
a do orçamento participativo, a dos conselhos gestores (por exemplo, nas áreas da
saúde, educação e cultura, direitos das crianças, adolescente e mulheres) e, mais
recentemente, a das Conferências Nacionais. Ocorre que, como Paulo Arantes parece
reduzir a Constituição de 1988 ao artigo 142 - aquele que supostamente embasa, no
plano constitucional, o seu diagnóstico acerca do estado de exceção brasileiro -, ele
desconsidera não apenas essa garantia formal como também aquilo que a gerou (em
parte a pressão de setores da sociedade civil) e os seus resultados no âmbito da
ampliação de canais de participação da sociedade no desenho de políticas públicas.
Não pretendo adotar uma posição romântica com relação a esses canais de participação
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ou com relação à própria mobilização da sociedade civil. É preciso reconhecer as
limitações da cidadania participativa e deliberativa no Brasil, bem como apontar para as
deficiências na comunicação entre a sociedade e o Estado ou na própria organização,
por exemplo, dos Conselhos Gestores e das Conferências Nacionais. Entretanto, para
refletir sobre essas dificuldades é preciso detectar que há âmbitos de participação e
deliberação que envolvem a sociedade e que esta não se encontra, desde o fim da
ditadura, como supõe Paulo Arantes, completamente apática.
Em suma, o diagnóstico do estado de exceção brasileiro é empiricamente deficiente
porque teima em não levar em consideração as diferenças significativas entre o período
da ditadura militar e aquele se inaugura com a redemocratização no que diz respeito
não só às instituições do Estado, mas também no que diz respeito à emergência de
novos atores e novas demandas. Essa cegueira é condição de possibilidade da
aplicação da teoria de G. Agamben (que desfaz as fronteiras entre democracia e
governo absoluto) ao caso brasileiro. No plano teórico, revela-se, então, a completa
desconsideração de toda uma literatura que procura abordar a democracia não apenas
do ponto de vista da esfera pública oficial das instituições representativas, mas que foca
- como fazem as teorias da democracia deliberativa - nos movimentos sociais e nas
associações políticas, religiosas, culturais e civis. Isso porque lhe falta até mesmo a
admissão de uma esfera pública que extrapola o âmbito das instituições e é composta
pela atividade de diversos grupos que resultam em conversações e contestações
públicas7. Paulo Arantes está tão determinado em acusar a exceção brasileira que
acaba reduzindo a esfera pública ao seu elemento oficial. É claro que ele o faz com
determinação crítica, mas como não enxerga além do plano oficial (e mesmo isso ele
faz muito parcialmente) fica bloqueado para pensar a ampliação da democracia. Ao fim
e ao cabo, a perpetuação da ditadura o torna confortavelmente refratário à esfera
pública oficial e não oficial e também o exime da tarefa de refletir sobre o
aprofundamento da democracia nas sociedades capitalistas atuais. É um jeito de jogar
a toalha.
Para concluir essa minha reflexão sobre o texto de Paulo Arantes, o retrato que ele faz
do Brasil atual é extremamente empobrecido na medida em que ignora que
reivindicações de grupos diversos se tornaram contestadoras na esfera pública das
democracias capitalistas (inclusive na nossa) e estão implicadas em lutas por
reconhecimento e redistribuição8. Mais ainda, ao se rogar detentor de um critério (não
explicitamente revelado) que permite distinguir o que é inconformismo "de verdade" e
inconformismo "de mentira", sendo que o primeiro a ditadura destruiu e o segundo é o
que existe hoje, o autor destitui de valor e retira a dignidade de todas as demandas e
reivindicações que se fazem presentes atualmente no Brasil da parte da sociedade civil.
***
Há formas diversas de perpetuar a ditadura: uma delas é a recusa em responsabilizar
criminalmente os perpetradores, que encontra apoio em setores conservadores,
geralmente aqueles que revelam algum tipo de afinidade, histórica inclusive, com a
ditadura militar; outra forma é desfazer as fronteiras que marcam a distinção entre
democracia e ditadura recusando quaisquer ganhos democráticos como se estes
apenas escondessem o nosso estado de exceção. A perpetuação da ditadura não
interessa apenas à direita, portanto, e entre os dois lados o denominador comum é a
resistência à democracia, mais especificamente a resistência à idéia de que a
democracia, como diz Claude Leffort, "institui-se e se mantém pela dissolução dos
marcos de referência da certeza" e inaugura "uma história na qual os homens estão à
prova de uma indeterminação última quanto ao fundamento do Poder, da Lei e do Saber,
e quanto ao fundamento da relação de um com o outro, sob todos os registros da vida
social"9; ou, enfim, revela uma resistência à idéia de que numa democracia não pode
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haver qualquer constrição prévia da agenda dos debates políticos e que esta exige a
abertura das instituições decisórias à participação ampla dos cidadãos com demandas
distintas, como é próprio de um mundo plural. O embotamento de uma discussão ampla
sobre a revisão da lei da anistia levado a cabo pelos setores conservadores, assim como
a determinação prévia de um critério capaz de distinguir quais reivindicações sociais
devem ser consideradas "verdadeiras" compartilham da resistência à indeterminação e
ampliação irrestrita do debate público. Os extremos, assim, involuntariamente se
encontram, razão pela qual é preciso criticá-los simultaneamente. Rever a lei da anistia,
que hoje só serve para acobertar criminosos e atrasar o nosso comprometimento com
os direitos humanos, é um passo necessário no sentido da consolidação da nossa
democracia. Mas para falar em consolidação da nossa democracia é preciso, ao mesmo
tempo, reconhecer os seus ganhos e não apenas as suas patologias - até porque é
apenas num contexto democrático que pode surgir, como surge hoje no Brasil, um
debate em torno do direito à memória, à verdade e à justiça - mas, para isso, o
diagnóstico de Paulo Arantes não serve, a não ser, é claro, para perpetuar artificialmente
a ditadura.
Setembro de 2011.
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Alexandre CARRASCO

breve comentário às observações
de Yara Frateschi em "por que
perpetuar a ditadura ?"
Em seu comentário ao texto de Paulo Arantes, "1964 o ano que não terminou"[Edson
Teles e Vladimir Safatle (orgs), O que resta da ditadura?, Boitempo Editoral, 2010]
publicado na Fevereiro #5, Yara Frateschi levanta uma boa série de objeções válidas,
alguma até mais do que válidas. Seu objeto, ao qual se opõe, é um ponto de vista mais
ou menos cristalizada em certos meios, que pode ser resumido nos seguintes termos:
a ditadura continua no Brasil. Ponto de vista que Paulo Arantes leva à excelência. Essa
afirmação traz consigo alguns corolários, entre os mais notáveis, o seguinte: a
democracia brasileira é de tal ordem "formal" (ou simplesmente postiça) que falsifica a
própria ideia de democracia. Ou ainda, levando o desenvolvimento disso mais longe: a
democracia, qualquer que seja, é uma fraude. Chegamos, assim, ao famigerado "estado
de exceção". Parece algo óbvio a relação entre a ditadura que permanece e democracia
que não há, mesmo que uns e outros digam o contrário.
Não vou recuperar todo o debate que faz Yara, nem as nuanças do próprio texto de
Paulo Arantes,vou deter-me em dois ponto. Um, que considero o momento mais preciso
do comentário de Yara. O segundo, em estreita relação com o primeiro, que considero
o elemento mais problemático, porque vago, de seu comentário. Entre um e outro, a
noção arentdiana de juízo político.
Começo pelo ponto forte do comentário: o risco que assumem certas análises de, ao
elevarem a crítica a democracia "à enésima potência", advogarem a favor do
"adversário": negar a especificidade da democracia - e mais, da democracia brasileira significaria o quê? Parece que o resultado imediato disso, de tal crítica e da voraz "crítica
da crítica", serve (involuntariamente?) também àqueles que, não acreditando na
democracia, não precisariam se comprometer com o dilema tipicamente burguês de
democracia e modernização - e já não estaríamos falando de uma personagem bastante
precisa?
Recupero o argumento: no contexto brasileiro, de "democracia tardia" e da presença
mais ou menos constante, não apenas de um "pensamento autoritário", mas de uma
"cultura autoritária", a crítica à democracia não serviria muito mais para reavivar a saída
e a deriva autoritária e de força do que fazer "avançar" a democracia, se é que pretende
isso? A crítica radical à democracia não nos levaria a um messianismo bem conhecido?
Ainda retomando o fio da meada. Tal dilema entre nós - modernização e democracia teve seu ápice histórico nos últimos impasses da "república populista" (1945-1964), e
desembocou em nossa mais recente ditadura, como solução "autoritária e de força",
"inevitável" como se pode bem supor, desatando, assim, o nó górdio da formação
nacional, conforme narra o oficialismo verde-oliva. O conhecido pensamento autoritário
brasileiro, presente, por certo (e como não?), na ditadura brasileira, que, como foi bem
observado, fora "modernizadora", pretendeu superar esse dilema, como que saltando
por sobre ele, o que significa, sem maiores cerimônias, negar-lhe um dos termos, no
caso em questão, a democracia. Assim, entre os "castelistas" e a "linha dura", todos
eram modernos a seu modo - internacionalistas ou nacionalistas - ainda que
advogassem a mesma fraseologia regressiva de rábula do interior, com suas
recorrentes preocupações com a moral, os bons costumes e a família brasileira.
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(Apenas como curiosidade: os danos causados à inteligência, pela ditadura, parecem
estar longe de serem superados.) Em resumo: há uma pré-disposição "nacional" em
tomar a democracia como valor postiço e esse dado do senso comum local parece
percorrer todos dos espectros de nossa cultura política, o que significa, primeiro, que o
argumento não é novo. Segundo, que é crucial situar seu contexto: o "sentido" que faz
tal crítica, e por que "faz" tal sentido criticar que a democracia, tem uma especificidade
não irrelevante. Daí, a precisão do comentário de Yara: perpetuar a ditadura por meio
da crítica à democracia, a consequência de afirmação peremptória de que "nada
mudou", pode sim ser sintoma do pensamento autoritário entre nós, o que,
naturalmente, leva-nos ao problema "epistemológico" de compreender porque certas
cabeças notáveis não conseguem pensar a democracia no Brasil. Não trataremos disso
em um breve comentário.
Façamos outro exercício. Tomemos a recente história latino-americana. A experiência
anti-democrática brasileira é, pelo menos no detalhe, muito diversa da Argentina, para
ficarmos na comparação mais recorrente. Que se destaque uma variável precisa. Lá,
entre 1955, com a queda de Perón, até 1983, com a redemocratização, a ditadura se dá
sem continuidade. Há quebras da continuidade autoritária em 1958/1962 (presidência
de Arturo Frondizi), em 1963/1966 (presidência de Arturo Illia, antecedida de uma fase
de transição em que o presidente do senado José Maria Guido governou o país), em
1973/1976 (presidência de Héctor J. Cámpora, Perón e Isabel Perón)1. Isso, por si só,
traduz uma descontinuidade de natureza bastante diversa da descontinuidade brasileira
(alternância entre os "partidos" da linha dura e dos "castelistas"). Também é índice de
menor coesão ideológica e mesmo política daqueles que assumem o mando pela força,
no país vizinho. O saldo dessa diferença pode ser mensurado, como hipótese, de
algumas maneiras: a sobrevivência do peronismo pós-ditadura, na Argentina, a maior
força política (e em ascensão) antes da ditadura, pode ser uma pista para supor como
a ditadura argentina foi incapaz de cooptar politicamente uma maioria social. As
condições políticas para os julgamentos de ditadores, torturadores e seus asseclas
decorreria disso. Por outro lado, no Brasil, a emergência de novos atores políticos no
fim da ditadura, entre os mais notáveis, o Partido dos Trabalhadores; a capacidade ou
não desses atores em formar maiorias sociais não-autoritárias, e sob que condições; as
transformações modernizadoras (em sentido regressivo) que a ditadura impingiu ao
país, tudo isso pode indicar o modo pelo qual a ditadura "se impregnou" na sociedade
brasileira, instituindo novas variações de sociabilidades e de práticas. Por contraste,
pode-se dizer que não há um único ator político relevante hoje, no Brasil, que venha da
cultura política pré-golpe. E seguindo na analogia, fica compreensível (mas não
aceitável) o motivo pelo qual a sociedade brasileira se recusa a julgar os criminosos da
ditadura brasileira, recusando lastro político a qualquer tentativa legítima de levar a juízo
os perpetradores de torturas e assassinatos. Mal resumindo: parece crível supor que a
sociedade argentina sai menos diferente do que entrou na ditadura, ao passo que no
Brasil dar-se-ia o oposto. Sem muito aviso, estou coordenando os dois elementos que
pretendo destacar do comentário de Yara. O primeiro: rechaçar hoje, sem mais, a
especificidade da nossa democracia, pós-ditadura, é retornar à uma tópica recorrente
ao pensamento autoritário brasileiro e bloquear, por extensão, a possibilidade de pôr em
questão nossa democracia nos seus termos. Explico-me: como fazer a crítica da
democracia por mais democracia? Sem esquecer que, se há laivos autoritários na
esquerda brasileira desde sempre, o pensamento anti-democrático no Brasil é
tipicamente de direita. De modo que, uma crítica "de esquerda" à democracia leva a já
se adivinha onde: ao colo do pensamento autoritário de direita. Por outro lado, há que
se conceder que a ditadura permanece relativamente presente no Brasil: o período
autoritário brasileiro mudou profundamente o país; à parte sua herança moderna (para
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os interesses do capital, vale lembrar), ele produziu um regressão política, social e civil,
digamos assim, sem precedentes. E hoje, boa parte dos dispositivos democráticos
adormecem por falta de conteúdo social que os reivindique e que os mobilize, por falta
não simplesmente de atores, para falar a língua da ciência política, mas sim por falta
de script a esses atores. Aliás, esse era um dos propósitos do general Golbery: esvaziar
de conteúdo real a representação política. Do habeas corpus aos diretos fundamentais
à educação, à saúde e à moradia (por exemplo), há um inegável hiato entre forma e
conteúdo. Ou por outra: há uma evidente demanda aparentemente incapaz de se
mobilizar politicamente. Isso se traduz e também é indício de uma desmobilização social
mais ou menos pregnante, mas naturalmente nem eterna, nem fatal. Noto que não
pretende com isso advogar a tese de uma sociedade simplesmente desmobilizada (e,
mais uma vez, acompanho o comentário de Yara), mas de que a mobilização política no
Brasil de hoje mostra-se mais custosa e oblíqua, porque foi uma prática socialmente
"desaprendida", "abolida" (a despeito dos vários momentos de intensa mobilização
social durante a ditadura), deslegitimada socialmente. A melhor compreensão disso se
dá quando se considera, sem exageros, que a ditadura brasileira cooptou parte
importante da sociedade, e foi relativamente legitimada, a ponto de se poder defendêla abertamente em jornal de circulação nacional, algo impensável hoje na Argentina,
mesmo para o mais desvairado gorila (anti-peronista empedernido).
Ora, diante desse quadro é que se poderia perguntar quais as condições de
possibilidade para o juízo político no Brasil, pensando naturalmente na teoria arenditiana
do juízo político e no uso que Yara faz disso em seu comentário. Há que se lembrar que
aqui não se fala nas condições transcendentais de tal juízo. Talvez a dificuldade de
compreensão disso ou a confusão em torno da natureza desse problema, a saber, como
diante da instauração de uma sociabilidade regressiva, poderia a democracia
"funcionar"?, é que torne compreensível certo sucesso de público que os advogados do
"estado de exceção" desfrutam. Porque a experiência parece nos dizer que não estão
dadas essas condições. O que, por outro lado, não significa que elas não possam ser
dadas, e só o poderiam a partir das imperfeições e dos impasses de uma democracia
qualquer.
Claro que o problema não se resume assim tão simplesmente: o que se depreende do
texto de Paulo Arantes é que há uma impossibilidade "especulativa" para tal juízo
político - que em "circunstâncias democráticas" se dá em um espaço aberto, público,
em que se poderia construir um diálogo a partir da perspectiva do outro. Essa
impossibilidade, não sendo meramente discursiva (oposição entre democracia e
ditadura), seria "lógica": não haveria "condições democráticas" em sentido especulativo
para o juízo político, e isso é que seria o "não-sei-que-critério" que Yara rastreia na
crítica de Arantes como o modo pelo qual o autor nega a possibilidade de uma
"emancipação" democrática, qualquer que ela seja. Não haver política de
reconhecimento e de redestribuição que o faça mudar de ideia significa tão somente
que não há política.
Abramos um parênteses. Esse pressuposto que nunca se põe (o "não-sei-que-critério"),
ao não poder ser posto, revela-se, afinal, radicalmente anti-dialético e dogmático. O que
significa que não importa o que ocorra, a democracia não se efetiva. Essa nota
especulativa não vem sem propósito: apontar para isso é indicar o modo formal de se
recusar a pôr - aqui, o juízo político - em mediação, de se recusar, por princípio, as
condições não transcendentais para o juízo político, o que significa, em última instância,
recusar a política como mediação positiva. E isso podemos assimilar como análogo à
indeterminação como caráter constitutivo da democracia, como aponta Lefort: uma
indeterminação positiva, mas não abstrata, que torna possível que a crítica à
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democracia seja crítica por meio da democracia, para uma democracia mais
"democrática" ainda.
Suspeito que assumir tal indeterminação positiva equivaleria, no esquema de Arantes,
a uma queda sem mais no entendimento, que, por definição (sua finitude) não supera,
não ultrapassa a finitude das condições dadas. Trocando em miúdos: pretender
melhorar aqui e acolá, por meio da democracia como modo de ser do que é possível,
seria aceitar que, afinal, nada se muda. Fecho esse parênteses hermético e concluo.
Salta aos olhos o rebaixamento da democracia à condição de ditadura travestida. Algo,
porém, permanece daqueles anos: menos a memória dos que precisam ser lembrados,
mais uma adesão à ordem não raras vezes violentamente contrária ao outro, a herança
moderna da ditadura, o pão nosso de cada dia. Entre um, e outro, um certo trabalho
ingrato, do juízo e da política.
Talvez, diante disso, a memória seja o mais precioso dos instrumentos: porque diferente
do que nada mudou ou do que tudo mudou (que não é o teor do comentário de Yara),
vale o que se lembra, o que pode ser lembrado, e o que deve não ser esquecido, a
diferença viva entre o que passou em silêncio (político e social) e o que há para se
lembrar em viva voz, o que se lembra abertamente.
Daí a importância relativa de certos discursos, não pelo que dizem, mas pelo que nos
levam a lembrar. E lembremos que a lei da anistia (Lei 6.683 de 28 de agosto de 1979)
não foi nem ampla, nem geral e nem irrestrita. Que se aprovou por margem mínima (206
votos contra 201) uma lei de anistia restrita, e que se permitiu "anistiar" os perpetradores
oficiais de tortura e assassinatos - a chamada anistia de "dupla mão". Os votos
contrários foram daqueles que queriam a anistia ampla, geral e irrestrita. Que desde
então se estabeleceu uma simetria perversa no senso comum, fazendo equivaler o
legítimo direito de resistência (legítimo mesmo em um estado hobbesiano) e o puro
arbítrio do estado. Lembremos que foi na aplicação da lei de anistia, nos tribunais, que
se ampliou, paulatinamente, seu alcance. Vamos lembrar que parte da oposição à
ditadura "aceitou" os termos dessa lei para que se começasse o processo de
relaxamento das prisões políticas, para que tal pauta entrasse, então, na ordem do dia.
Lembremos que o Supremo Tribunal Federal poderia não ter recepcionado (em virtude
dos princípios constitucionais da Carta de 1988) o absurdo jurídico que representa
nossa lei da anistia, com seu dispositivo de "mão dupla". Lembremos todos os mortos
ainda sem sepultura e a marcante indiferença social em relação a isso - o que também
é nossa democracia. Vamos lembrar e não esquecer.
Referências
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Daniela MOUNTIAN1

anotações sobre Panteleimón
Románov
Oriundo de uma família nobre empobrecida, Panteleimón Románov nasceu em 1885
perto da cidade de Tula, na aldeia de Petróvski, onde seu pai possuía uma pequena
propriedade. Escrevia desde a época do ginásio e começou a colaborar em revistas nos
anos de 1910, como em Pensamento Russo, enquanto cursava a faculdade de direito
em Moscou, que não chegou a concluir. Nessa década, não obteve muito êxito, mas
não deixou de atrair alguma atenção de escritores como Korolenko e Górki. Románov
nunca conseguiu fixar-se num ofício e morou em várias cidades; tinha, contudo, o hábito
de escrever todos os dias, debruçando-se sobre vários trabalhos de uma vez. Por outro
lado, não esteve relacionado com nenhum grupo artístico (dizia querer fazer uma
"literatura própria").
Depois da Revolução de Outubro, Románov ganhou notoriedade, principalmente com
seus pequenos contos humorísticos, diversos deles satíricos, que escreveu aos montes
nos anos 20. Esses textos de costumes, de linguagem coloquial, tomados por muitos
como o auge de sua criação, trazem pequenos causos do dia a dia, como as confusões
com transporte, alimentação, moradia, burocracia, e vários deles se passam em
pequenas províncias, cenário familiar ao escritor. Nesse rol de humor, destacam-se, por
exemplo, "Contabilidade Italiana", aqui traduzido por MoisseiMountian, "O distintivo", "O
cogumelo", "A batata" e "A porca branca".
Panteleimón também escreveu peças, como a comédia Terremoto (1924), que alcançou
grande popularidade na época, e romances, como Infância (1903-20) e Rus (1923-36);
este último ele considerava ser a obra de sua vida. Na epopeia Rus, em cinco volumes,
o autor ambicionou criar um grande panorama da Rússia pré-revolucionária, e muitos
acharam em suas personagens provincianas traços de Gontcharóv, Gógol e SaltykóvSchedrin. A obra ficou inacabada (Románov trabalhou nela até seus últimos dias) e
recebeu algumas críticas negativas pela forma episódica e pelo tom decadentista.
À medida que se tornava um dos escritores soviéticos mais populares dos anos 20,
Panteleimón Románov passou a ser duramente atacado por sua "miopia" política,
inclusive por Maiakóvski. Seu trabalho suscitou debates acalorados, em particular
depois da publicação do pequeno conto "Sem cereja", em 1926, em que Románov
criticou as novas formas de relacionamento que surgiam então (a ideia do "amor livre"
e de uma nova moral sexual, como defendido, por exemplo, por Aleksandra Kollontai,
escritora, política, ativista da causa das mulheres e das crianças e nome frequente da
imprensa bolchevique). Além de "Sem cereja", o romance Camarada Kisliakóv, de 1930,
gerou grande discussão sobre o partidarismo e as novas relações de poder. O escritor
foi mais uma vez alvo de críticas severas, que o deixaram muito abalado nessa ocasião.
Na verdade, as leituras de seu trabalho se contradiziam. Alguns de seus
contemporâneos o integraram às tradições de Gógol, Turguéniev e Tolstói, outros o
elogiavam pelo caráter inaugural, e muitos o consideravam simplesmente vulgar. Já ele
se declarava um "realista" nas pegadas de Tchékhov, partindo de acontecimentos
insignificantes para tratar de grandes temas. Románov, pelos detalhes ínfimos da vida,
almejava chegar aos maneirismos e às contradições do homem russo, ou à "alma
humana", como ele dizia, sendo essa uma noção que trazia do século XIX.

www.revistafevereiro.com

214

Revista Fevereiro
POLÍTICA

TEORIA

CULTURA

ISSN 2236-2037

Sua filiação à face "realista" da literatura russa oitocentista o afastou das experiências
estéticas das vanguardas russas do começo do século XX, e, ao mesmo tempo, suas
duras críticas às idiossincrasias da realidade soviética fizeram dele uma figura malquista
pelos olhos oficiais (ficou estigmatizado como um "inimigo da classe"). Sua obra deixou
de ser publicada depois de sua morte, em fins dos anos 30, reaparecendo na Rússia
apenas na década de 1980. No entanto, apesar de muitos acharem que ele foi morto,
Panteleimón faleceu em casa em 1938, depois de longo período doente.
Em vida, o grande embate com Panteleimón Románov se deveu às suas ideias no
contexto da formação do mundo soviético. Mas, até hoje, ao que parece, não há um
consenso de seu legado artístico. É normalmente lembrado pelos retratos cômicos e
vívidos que criou, mostrando o choque de dois mundos pelo viés do cotidiano, ou
pelo byt, palavra que em russo possui significados variados, podendo ser sinônimo da
banalidade da vida prática, o que foi um mote de muitos pensadores e escritores.
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Panteleimón ROMÁNOV1

contabilidade italiana
tradução de Moissei MOUNTIAN2
colaboração de Daniela MOUNTIAN
Já havia quase três horas que uma família de cinco pessoas estava sentada à mesa
para preencher o formulário... As perguntas eram as habituais: qual a idade, origem
social, o que fazia antes da Revolução de Outubro, etc., etc.
? Que trabalho dos diabos, sinceramente não tenho mais forças pra isso - disse o pai,
limpando o pescoço grosso e suado. - Apenas cinco linhas sarnentas, mas dão um suor,
parece que estou puxando uma carroça.
? Onde paramos? - perguntou a esposa.
? Onde... sempre no mesmo lugar, na origem social. Eu esqueci o que escrevi da última
vez, apenas isso.
? Talvez passe, quem sabe nem percebam?
? Como é que não vão perceber se vai pra mesma repartição, não diga tolices.
? Parece que você escreveu ser de origem clerical - disse o filho mais velho.
? Não, não, de origem advocatícia, eu me lembro - disse o mais novo.
? Mas isso nem existe. Se não entende de nada,não se intrometa. E pra que essa
barriga em cima da mesa ?..
? O que está fazendo, paizinho? - perguntou o vizinho ao entrar no aposento.
? Pois é, sempre na mesma questão...
? Mas você age com muita cerimônia. Aqui é necessário ter mais coragem.
? O que significa isso? Não tem nada a ver com coragem, o negócio é que eu esqueci
a origem social do formulário passado. Estou tentando dar um tiro no escuro. Se
escrever que é de tal origem, pode não condizer com a profissão. Já estraguei três
folhas. Lá vou eu pedir outras. Fico até sem jeito.
? Acima de tudo, é necessário prestar atenção na origem.
? Mas já faz três horas que estamos prestando atenção nisso... Numa folha eu escrevi
origem clerical, então fiquei com medo. Depois me apresentei como um cidadão
honorário, mas hoje em dia isso é uma honraria inútil... Oh, Deus, quando poderemos
respirar livremente!.. Veja bem, meu avô era um deão, meu pai um proprietário rural
(muito pequeno), já eu sou um nobre honorário...
? Hereditário...
? Melhor dizendo, hereditário. Então, na verdade, qual seria a minha origem ?
? Isso nem pr?o diabo serve - disse o vizinho inclinando-se sobre a mesa com uma
carranca. - Mas nesta folha, ao que parece, está escrito: filho de uma faxineira e um
pedreiro.
? Não, isto eu... eu apenas rascunhava uma combinação...
? Mas achou uma combinação bem esquisita - disse o vizinho -, por que precisamente
uma faxineira com um pedreiro? Sugere ideias meio indecentes.
? Sim, tem razão.
? Então, pulem esta parte, senão a cabeça dele vai ficar ainda mais cheia - disse a
esposa.
? Que seja, não há nada a fazer, passemos adiante. Mas isto aqui é ainda melhor: no
item seguinte perguntam o que eu fazia, veja bem, antes da Revolução de Outubro e
como eu colaborei nela. Tratem de inventar alguma coisa.
? Participava das procissões - disse o filho mais novo.
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? Que bobagem, qualquer asno pode participar das procissões.
? Escrevia panfletos - disse o mais velho.
? E onde estão eles?... Só o diabo é que sabe. No início, isto tudo podia ser até hilário,
mas, agora, não tem graça: amanhã é o último dia de entrega, e nada ainda. Por ora,
terei de pular este item também. Agora: recebe algum ordenado? Se eu escrever que
recebo, será necessário dizer quanto. E, em consequência, tomarei um imposto. Mas,
se eu escrever que não tenho ordenado nenhum, irão se perguntar: de onde vêm os
recursos dele? Quer dizer, eu teria ocultado um capital. Mas que tratado diabólico. Uma
espécie de contabilidade italiana.
? Eis o que você deve lembrar como uma regra geral: dar respostas sucintas e, de
preferência, usar tracinhos. Mantenha-se numa posição passiva, e não ativa.
? Excelente. Só que aqui eles nos sugerem responder às perguntas. E, por obséquio,
se me perguntam qual é a minha origem social, isso seria o quê? Ativo ou passivo?..
Ah, chegou Micha, uma figura oficial. Ajude-me, irmão, vocês nos torturam com esses
seus formulários...
? O que tem aí? - perguntou ao entrar o homem corpulento, que vestia uma blusa cingida
por um cinto estreito.
? Pois temos aqui uma nova distração: estamos decifrando um rébus.
O recém-chegado também apoiou os cotovelos na mesa, puxou as folhas para si e
franziu a testa. Todos olharam para ele com esperança e expectativa.
? Por que você preencheu desse jeito estranho? - perguntou ele, olhando para o dono
da casa com perplexidade.
O pai enrubesceu, sorriu desnorteado e disse:
? Porque nós aqui, por assim dizer... fazíamos uma combinação pra ver no que daria...
? Bela combinação: numa folha você é um cidadão honorário, e na outra um oriundo do
clero... Mas quem é você na verdade ?
? Como assim quem ?
? Bem, qual é a sua origem ?
? Hum... meu avô era um deão, meu pai um proprietário rural (muito pequeno), já eu...
? Então escreva que é oriundo do clero. E fim de papo.
? Mas e se de repente...
? "E se repente" o quê ?
? Então, está bem, eu apenas tinha começado a rascunhar.
? Viu só, em cinco minutos resolvemos tudo. Bem, estou com pressa.
Quando o homem corpulento saiu, o dono da casa limpou a testa suada e olhou em
silêncio para o vizinho:
? Mal me olhou, esqueci que é meu cunhado. Oh, Deus, tenho medo de qualquer um.
Ainda bem que eu inventei essa de rascunho. Olha só o que ele deu de escrever.
E, olhando para a porta, rasgou a folha e atirou os pedacinhos à fornalha. Depois,
esticando o corpo, disse:
? Não, não consigo mais, melhor amanhã de manhã, com a cabeça fresca.
A esposa, que havia saído a algum lugar, aproximou-se da mesa e deu uma espiada no
formulário. Diante dela jazia uma folha em branco.
? Não conseguiu escrever nada ?
? Somente a idade.
De noite, a esposa despertou e viu o marido sentado à mesaapenas com roupa de baixo
e meias.Ele segurava a cabeça e balbuciava:
? Então, está bem, vamos supor que eu seja um profissional liberal, mas de qual tipo
?... Se eu escrevia panfletos, e eles queimaram... Bem, comecemos do início:
Meu pai era um proprietário rural, meu avô um nobre honorário, já, eu, sou um deão.
Oh, meu Deus, eu vou subir pelas paredes !...
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conselhos, advertências, atenção
em minúcias
j'écris pour me parcourir. peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l'aventure d'être
en vie.
Henri Michaux
Henri Michaux, nascido em 1899, na Bélgica, naturalizou-se francês após longa
permanência em Paris, entre idas e vindas pelo mundo. A partir de 1925, o já então
escritor lança-se em experimentações plásticas como desenho, aquarela, gravura e
pintura, técnicas que se irão conjugar à sua escrita, sobretudo durante o período de
suas descobertas alucinógenas da mescalina e outras drogas. Essas "viagens", tanto
psíquicas quanto de deslocamento geográfico, serão temas de inúmeros de seus livros,
como Ecuador (1929), Voyage en Grande Garabagne (1936), Misérable Miracle (1956),
e L'Infini Turbulent (1957).
Sua extensa obra, porém, habita o campo do inclassificável (o que não deixa de ser uma
classificação possível, ainda que erguida pela base do impossível): ao experimentar por meio da escrita (do poema que movimenta a prosa que movimenta a narrativa de
viagem que movimenta a página que movimenta simplesmente), por meio do gesto (do
desenho que aponta a pintura que aponta a mão que aponta) - as variadas
manifestações artísticas, distintas entre si a priori, apesar de se tratar de uma só mãocabeça-tronco-pernas-e-lugares, todo seu trabalho vem afirmar o fazer (em um
permanente desfazer de
fronteiras),
em
quaisquer
das
formas
que
esse fazer (desfazendo e sendo desfeito, pois) tenha ganhado corpo no mundo como
experiência.
Com esse ímpeto de fazer, e articulando nessas tantas temporalidades e direções um
corpo que escreve enquanto vive escreve vive, Michaux expressa sem dúvida uma
inscrição e uma afirmação da vida... Falar em corpo (e não nas mumunhas pegajosas
do eu, como subjetividade, identidade, sujeito etc., ainda que saibamos que o eu - seu
dentro e seu fora - esteja, sim, participando no meio desse fogo cruzado) traz para o
eixo desse fazer o foco de uma massa que se desloca no espaço, dando-nos a ver as
marcas, impressões que restam (e surgem) desses deslocamentos (interior/exterior e
vice-versa), abrindo espaço para a inscrição do imaginário.
Tais são os casos desses dois "Conselhos" publicados em La nuit remue (1935) e
traduzidos, de forma inédita, para a quinta edição de Fevereiro.
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Henri MICHAUX

conselho a respeito dos pinhos /
conselho a respeito do mar
tradução: Érica Zíngano & Marcela Vieira
conselho a respeito dos pinhos
Um barulho monótono não acalma necessariamente. Uma furadeira não acalma
ninguém, salvo, talvez, o mestre de obras. É nos barulhos monótonos, contudo, que
mais se tem chance de encontrar a calma.
O que há de reconfortante no barulho do vento soprando em uma floresta de pinhos é
que ele não tem aresta alguma, é redondo. Mas esse barulho nada tem de glauco. (Ou
será que ele acalma por nos induzir a imaginar um ser poderoso e benevolente, incapaz
de perder a razão por completo?)
Porém, não se deve olhar muito o cimo dos pinhos chacoalhados pelo vento forte. Pois,
um sujeito, imaginando-se sentado em suas copas em uma tal oscilação, e percebendose ali muito mais natural do que em um balanço ou em um elevador, devido ao insólito
e suntuoso movimento lá do alto, pode sentir-se conduzido, e, ainda que ele se esforce
em não pensar sobre isso, tentando concentrar-se nesse balanço, ele estará, por fim, o
tempo todo ocupado, sentindo-se permanentemente no ápice vacilante de um pinho, e
torna-se impossível voltar ao chão.
conseil au sujet des pins
Un bruit monotone ne calme pas nécessairement. Une foreuse ne calme personne, sauf
peut-être le contremaître. Néanmoins, c?est dans les bruits monotones que vous avez
le plus de chance de trouver le calme.
Ce qu?il y a de d?agréable dans le bruit du vent soufflant sur une forêt de pins, c?est
que ce bruit n?a aucune arête, il est rond.Mais il n?a rien de glauque. (Ou bien calme-til parce qu?il nous induit à imaginer un être considérable et débonnaire, incapable de
sortir absolument de ses gonds ?)
Cependant, il ne faut pas trop regarder la cime des pins secoués par grand vent.Car si
l?on venait à s?imaginer assis sur leur faîte, dans un tel balancement, l?on pourrait et
bien plus naturellement que se trouvant sur une balançoire ou dans un ascenseur, à
cause de ce bizarre et superbe mouvement là-haut, se sentir emporté, et, quoique
s?efforçant de ne pas y songer, bien éloigné pour sûr de vouloir méditer ce balancement,
on en est sans cesse occupé, on se sent toujours au sommet vacillant d?un pin, on ne
peut plus redescendre à terre.
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ilustrações: Daniel NASSER

conselho a respeito do mar
Deve-se também prestar muita atenção ao mar. Nos dias de tempestade, tem-se o
costume de se caminhar pelas falésias. E mesmo que o mar seja cheio de ameaças,
apesar do vai-e-vem de suas forças que parecem crescer a cada instante, o espetáculo
é bonito e por fim reconfortante, já que essa grande excitação e essa enorme quantidade
de água, quantidade capaz de revirar um trem, tudo isso vai apenas fazer com que se
molhe um pouco.
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No entanto, se há uma angra, onde as violências do mar são talvez mais brandas, mas
vindas de milhares de direções, conjugando-se em uma agitação confusa, pode ser que
não seja bom de se olhar; pois se a mais agressiva das rebentações não conseguiu te
alterar, muito pelo contrário, essa superfície sem horizontalidade, sem fundo,
reservatório de água ascendente, descendente, hesitante, como se ela própria sofresse,
penasse humanamente (seus movimentos se tornaram lentos e embaraçados e como
calculados), essa água faz com que sintas em ti mesmo a ausência de um verdadeiro
apoio, que possa servir em qualquer situação; e até mesmo o solo, seguindo o passo
do teu espírito, parece oscilar sob seus pés.
conseil au sujet de la mer
Il faut faire grande attention aussi à la mer. Les jours de tempête. On a coutume de faire
la promenade des falaises. Et quoique la mer soit pleine de menaces. Malgré le va-etvient de ses forces qui semblent grandir à chaque instant, le spectacle est beau et
somme toute réconfortant, puisque cette grande excitation et ces énormes paquets
d'eau, des paquets à renverser un train, tout ça ne va qu'à vous mouiller un peu.
Cependant, s'il y a une anse, où les violences de la mer sont peut-être moins fortes,
mais venant de plusieurs directions se conjuguent en une trouble mêlée, il peut n'être
pas bon de regarder, car tandis que la plus grande violence n'avait pas réussi à vous
démoraliser, tout au contraire, cette surface sans horizontalité, sans fond, cuve d'eau
montante, descendante, hésitante, comme si elle-même souffrait, peinait humainement
(ses mouvements sont devenus lents et embarrassés et comme calculés), cette eau
vous fait sentir en vous-même l'absence d'une vraie base, qui puisse servir en tout cas,
et le sol même, suivant la démarche de votre esprit, semble se dérober sous vos pieds.
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Pierre MAGNE & Claire TILLIER

socialisme par temps de crise
La tendance est au réchauffement de la température historique. Dans les villes et les
campagnes des pays arabes, du Canada, des Etats-Unis, de l?Espagne, de la Grèce,
etc., les peuples font entendre leur voix. Ces mobilisations peuvent être locales et
sectorielles mais elles inspirent néanmoins de l?enthousiasme à tout spectateur.
Quoiqu?elles donnent réellement, la réception qui leur est faite est un signe, signe du
désir général de ne plus laisser des mécanismes géants conduire aveuglément les
affaires collectives. C?est dans ce cadre général qu?il faut inscrire les récentes
transformations politiques françaises pour en déterminer, si elles en possèdent un, leur
pouvoir novateur.
Avec l?accession à la présidence de la République de François Hollande, c?est la
deuxième fois depuis 1958 que le socialisme est au pouvoir en France. Tous les leviers
de la politique française sont aux mains des représentants du parti socialiste, qui détient
une majorité absolue à l?Assemblée nationale et la majorité des régions, des
départements et des grandes villes. Aucun obstacle institutionnel ne se dresse devant
eux qui promettent de riposter de façon originale à la crise économique et à l?abattement
des français. Est-il en train de se passer quelque chose ? Alors que la majorité des
gouvernements européens est à droite et que tous se représentent et subissent la crise
comme un destin tout-puissant, les socialistes français vont-ils casser la morne
continuité de la gestion politique ?
Que sommes-nous en droit d?espérer du parti socialiste français ?
Le programme de campagne du candidat Hollande ne manquait pas de mesures
réjouissantes telles qu?une grande réforme fiscale incluant la création d?une « tranche
supplémentaire de 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros par part », une
création de 60 000 postes sur cinq ans dans le secteur de l?éducation ou encore un
encadrement des loyers dans les zones où les prix sont excessifs. Mais il est vrai dans
le même temps que tous les analystes se sont accordés à dire que le financement de
ces mesures était loin d?être clair. Au-delà des promesses, le programme socialiste
balançait entre le flou et l?invraisemblable. C?est d?ailleurs cette indétermination qui a
permis à un électorat hétérogène et bariolé de se retrouver dans la candidature
d?Hollande.
En réalité, les marges de man?uvre de ce nouveau gouvernement qui promet de
commencer par économiser pour ensuite redistribuer et de mettre la rigueur nécessaire
au service de la justice sont minuscules. Tous les indicateurs officiels montrent une
France sinistrée. A court terme, la croissance est proche du néant, le chômage galope,
les plans sociaux vont tomber en avalanche et le pouvoir d?achat connaît sa chute la
plus vertigineuse depuis 1984. Les socialistes pourront sans doute pendant quelque
temps nous réconforter avec le mythe du redressement doux mais la réduction des
déficits publics impliquera forcément et rapidement une cure d?austérité répétant celle
tristement fameuse des années 1983-1984 que les socialistes avaient baptisée
« parenthèse ». On sait que la parenthèse ne s?est jamais refermée.
Le gouvernement socialiste ne pourra éviter d?instaurer une rigueur draconienne. Deux
jours étaient passés depuis le résultat de l?élection que les socialistes revenaient déjà
sur certaines annonces. Il n?était peut-être finalement pas si opportun de bloquer les
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prix de l?essence. L?encadrement de la rémunération des dirigeants d?entreprise ne
pourrait peut-être finalement pas se faire dans l?immédiat. Le pari de François Hollande
est qu?il pourra inscrire sa politique dans le temps long en laissant à son gouvernement
les tâches ingrates de la courte durée. Jamais l?aile progressiste de l?échiquier politique
n?aura bénéficié d?autant de moyens d?action mais rarement ses marges de
man?uvres n?auront été si réduites.
Il n?y a pas de raisons solides d?espérer que la Présidence socialiste produira une
véritable coupure. Sur le plan historique, l?idée qu?un succès de la gauche est propice
à l?ouverture d?espaces pour la mobilisation et l?action politique populaire est fausse.
Une exception cependant : la vague de grèves et d?occupations qui a suivi
l?établissement du gouvernement de Front populaire en 1936. Quant à l?élection de
Mitterrand en 1981 (que François Hollande n?a d?ailleurs pas cessé d?imiter), elle n?a
fait qu?accomplir une lente décomposition de la gauche. Elle a apporté avec elle des
privatisations sans précédent, des cohabitations stériles, la création des centres de
rétention pour les étrangers, le grandissement du front national pour affaiblir la droite, la
reconnaissance des questions qu?il pose comme de bonnes questions, la continuation
de toutes les entreprises coloniales en afrique, etc.
Sur le plan structurel, la limite contre laquelle ne manquera pas de buter le nouveau
Président est en granit. La gauche qui vient d?être élue est une gauche parlementaire
d?alternance qui partage avec la droite un certain nombre de principes intangibles.
C?est le capitalisme qui est le base commune admise de toute la politique parlementaire
et son jeu formel d?alternances. « La liberté d?entreprendre et de s?enrichir sans limites,
le respect du droit de propriété, le soutien militaire aux expéditions qui rapportent gros,
la confiance dans les banques, la souveraineté des marchés, le droit accordé aux
grandes sociétés privées d?acheter tous les moyens de propagande, voilà la matrice
des "libertés" consensuelles. C?est elle que les "partis de gouvernement" s?engagent
tacitement à respecter ». (Alain Badiou, Sarkozy Pire que prévu, Les autres prévoir le
pire -Circonstances, 7- , Editions Lignes, 2012). En d?autres termes, le terrain d?action
des partis d?alternance n?est pas ouvert par les aspirations et les décisions des peuples
mais il est soumis à un univers d?objectivités idéales qui prescrivent à la politique ce
qu?elle peut et ne peut pas. Ce sont toutes ces notations, tous ces indices et ces taux
qui tombent sur les populations comme les humeurs capricieuses d?un Dieu taquin.
Chaque matin, nos Etats attendent de recevoir leur note, craignant d?être le mauvais
élève qui se verra contraint de licencier ses instituteurs ou ses infirmières. Quelle que
soit l?obstination de notre président socialiste, il obéira à cette rationalité abstraite qui
porte le nom de « réalité économique », cette rationalité si sensée qu?elle est capable
d?attribuer une note maximale à des Etats où la vie est mortifère. Face à l?objectivité
économique, la politique qui en accepte les principes finit toujours par se réduire à un
volontarisme impuissant avant de se liquéfier en bons sentiments.
La pensée identitaire et ses racines
Le socialisme parviendra peut-être à limiter les folles inégalités engendrées par la
mondialisation économique. Mais il n?attaquera jamais les mécanismes économiques
en leur c?ur. Il encadre, il ajuste. Il est de l?ordre de la gestion. On ne voit alors vraiment
pas comment il pourrait enrayer le basculement de nombreux français et européens
dans le nationalisme. Partout en Europe les droites extrêmes conquièrent les âmes et
les places dans les assemblées. Elles sont même désormais fortement représentées en
Autriche, aux Pays-bas, en Hongrie, en Finlande, au Danemark, en Suisse et en Suède.
Quant aux citoyens français, ils viennent d?accorder 17,9% des suffrages à la candidate
du Front National, Marine Le Pen. Au milieu de l?avalanche de chiffres qui accompagne
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les élections, ce chiffre est celui qu?il faut absolument faire parler. Une partie
considérable de la population a voté davantage pour affirmer son appartenance à une
nation distincte des autres que pour un programme politique. Le nation en question n?est
pas la République mais plutôt le terroir. C?est la France décrite par l?ancien président
comme « une terre charnelle à laquelle chacun se sent rattaché par un lien mystérieux »
(Discours de Caen du 9 mars 2007). Ce n?est pas la France des Droits de l?Homme, ce
n?est pas une terre d?accueil à laquelle quiconque peut appartenir, mais c?est une terre
qui donne le vin, ce « sang de la France » et à laquelle on appartient par un lien végétal
et mystique. Cette France qui surveille ses frontières, « soit on l?aime, soit on la
déteste ». Que signifie le désir des électeurs français d?affirmer leur sol, leur frontière et
leur identité ?
Nos médias et nos analystes se répandent en explications invraisemblables. Ils
cherchent du côté des organisations politiques. Le Front National aurait pris un masque
républicain, c?est pourquoi les gens auraient finalement osé lui donner leur voix. De
même on lira partout dans les journaux français que la faute en revient à l?UMP, le parti
de l?ex-président qui aurait validé les thèmes du Front National comme étant les bons
et laissé le racisme s?infiltrer dans la République. Et il est vrai que la droite républicaine
classique est en train de devenir pour une bonne part une droite identitaire. Les paroles
et les actes du dernier gouvernement ont de quoi donner le vertige. Qu?on repense à la
création du ministère de l?Immigration et de l?Identité Nationale, à la désignation des
Roms comme germe de la délinquance, puis à leur traque et leur déportation, à la
récompense par les plus hautes distinctions républicaines des anciens de l?OAS qui
avaient couvert la torture pendant la guerre d?Algérie? Le gouvernement Sarkozy n?a
cessé de pointer l?étranger menaçant notre mode de vie par ses m?urs venues
d?ailleurs, dans les cantines scolaires, les piscines ou les hôpitaux. Il a fait porter à
l?étranger la responsabilité du déficit de « notre » sécurité sociale en invoquant la
circulation de 10 millions de fausses cartes vitales, sans craindre d?inventer des chiffres
absurdes pour soutenir une explication qui ne l?est pas moins. Le problème politique
central est devenu celui d?endiguer les vagues d?immigration pour éviter le raz-demarée des parasites et des profiteurs. De la crise et de ses sultans, il n?a plus été
question. Tout s?est expliqué par l?engorgement de notre machine à intégrer par trop
généreuse. Assistanat, insécurité et immigration ont été les obsessions maladives de la
politique récente. Il est vrai que le Président que nous avions n?allait certainement pas
convoquer des conventions sur l?écart salarial maximum alors qu?il a pour famille les
pharaons du CAC 40.
Toute cette communication xénophobe a sans doute banalisé certains thèmes du Front
National. Mais, à supposer que le noyau de la pensée identitaire soit bien le racisme,
peut-elle être la cause de l?orientation du peuple vers ces thèmes ? On a pu lire que le
nationalisme identitaire était un poison inoculé par la droite dans la société. On a entendu
dire par les commentateurs que, pour avoir « joué à l?apprenti sorcier », la droite est
responsable du score historique du Front National. Le mot choisi est le bon ; c?est
effectivement croire en la sorcellerie que de prêter à un parti le pouvoir magique de créer
le désir populaire de restaurer la Nation. Dans cette perspective naïve, que reste-t-il du
côté du peuple qui vote Front National pour expliquer ce qui le motive ? Ses pensées et
ses choix sont ramenés à d?obscures pulsions primitives. On expliquera finalement la
pensée identitaire par la peur de l?étranger et de sa différence. Conséquente, la gauche
misera sur le temps et l?éducation pour guérir le peuple du racisme.
Il faut en finir avec ces sornettes et poser les seules questions capables d?éclairer la
situation. Qui sont les électeurs du Front National ? En quoi consiste la Nation et
l?identité qu?ils désirent ? Le discours du Front National parle aux paysans, aux
employés, aux artisans. Le racisme est-il le point commun entre ces populations ? Cette
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idée ne tient pas. Le Front National est maintenant en France le 1er parti ouvrier. La carte
de son implantation géographique recouvre celle des fermetures d?usine. Son terrain de
chasse est la friche industrielle, où les populations sont livrées à un capitalisme sans
racine capable de se volatiliser dans la nuit en laissant des bâtiments à l?abandon, des
machines à l?arrêt et des travailleurs au chômage. On parle des délocalisations dans
les médias et les milieux politiques pour s?en indigner à grands cris. Mais qu?est-ce que
la délocalisation du capital ? Avant de devenir pure épreuve de la misère, comment
s?ouvre une telle expérience ? Du jour au lendemain, l?argent qui mettait en mouvement
les machines et les hommes a déserté les lieux. Il faut imaginer comme l?expérience
doit être troublante. Il n?y a pas d?homme despotique qui prendrait la décision de ne
plus nourrir ses sujets, ni davantage de pénurie ou de panne qui expliquerait l?arrêt des
usines. Le lendemain de la délocalisation, tout est exactement comme la veille, rien n?a
matériellement changé. Les hommes ont encore leur force et leurs idées, la terre attend
d?être travaillée et les outils d?être mis en usage. Mais la force invisible qui donnait vie
aux choses et aux hommes s?est retirée. Une puissance aussi incontrôlable que le Mana
des Indiens condamne les hommes au chômage et à l?attente au milieu de leur terre.
Maître Capital s?en est allé chercher fortune ailleurs.
C?est donc la confrontation directe avec le Capital livré à lui-même qui motive le vote
nationaliste. Dominés par une force venue de nulle part et totalement indifférente à
l?existence des hommes, ceux-ci veulent se réapproprier leur lieu et leurs moyens de
vivre. Le Capital est un principe universel. Il va et vient comme il veut et tout individu
peut en posséder une part. Mais cet universel fait le vide des particularités et les oppose
au lieu de les unir. Aucun trait d?union n?est tracé entre celui qui possède du Capital et
celui qui n?en possède pas et quand du Capital quitte une région pour s?investir dans
une autre, il fait de la première l?ennemi de la seconde. C?est pourquoi les peuples
d?Europe en viennent progressivement à se tenir les uns les autres pour responsable
de leur propre misère. Il ne reste alors aux hommes qu?une possibilité : affirmer leur
particularité pour elle-même. A l?illimité du Capital, ils opposeront la limite de leur
frontière, à son immatérialité la matérialité du sol et des produits du terroir, à
l?interchangeabilité des travailleurs qu?il exige ils opposeront leur identité ancrée dans
un lieu. Le nationalisme qui prend forme en Europe est solidaire du capitalisme qui sévit.
La revendication des particularismes est une réponse à la violence du Capital, ce
mauvais universel.
Ainsi lorsqu?il parle d?aller « à la reconquête de l?électorat frontiste », le parti socialiste
n?est guère sérieux s?il pense y parvenir en instaurant quelques règles de régulation
des mouvements du capital puis en distribuant des tracts dans les zones défavorisées
pour expliquer ces règles. Ces démarches n?opèrent pas sur le même plan
d?expérience que celui où s?exerce la violence du capital. Là où les socialistes jouent
avec des abstractions comme les euro-obligations et les taux d?intérêt, les salariés
tentent désespérément de retenir l?abstraction sur terre, comme ils le firent ces
dernières années en séquestrant les patrons dans leur entreprise pour les empêcher de
fuir la nuit venue. Le socialisme s?agite dans les airs, il n?attaque pas les abstractions
économiques à leur point d?insertion dans les vies concrètes. Aussi longtemps qu?il
sera possible à des investisseurs qui font des profits de licencier les salariés qui sont les
agents de ces profits et de les abandonner sur place sans que les hommes politiques
puissent purement et simplement l?interdire, la politique passera aux yeux de la majorité
pour une activité d?élites méprisantes. Au regard de telles irrationalités, la gestion
raisonnable des mécanismes économiques proposée par le socialisme passe pour une
coquetterie. S?attaquer aux problèmes qui font le terreau du front national, cela ne peut
vouloir dire qu?une chose : critiquer systématiquement sur un plan théorique et pratique
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le rapport capitaliste comme condition d?existence du rapport entre les choses et entre
les êtres.
Vers une politique anti-spectaculaire
A première vue, la victoire de Hollande ne s?est pas faite autour d?un programme porté
par une vision mais autour d?un consensus négatif. « Tout sauf Sarkozy ! » pouvait-on
entendre dans les rues les semaines précédents l?élection. C?est le désir général d?en
finir avec le sarkozysme qui a conduit un socialiste au pouvoir. Jamais un homme
politique français n?avait franchi un tel seuil de détestation populaire. Les gens voulaient
le voir partir et si possible le front bas après un échec cuisant. Indépendamment même
de sa politique, on l?exécrait comme personne, pour son caractère, ses attitudes et
jusqu?à ses mimiques. Comment la détestation d?un homme a-t-elle pu faire la décision
pour un autre ? L?erreur serait de croire que Hollande ne fut qu?un vainqueur par défaut.
S?il a pu rassembler les votants, c?est qu?il a su figurer le strict opposé de Sarkozy. En
quoi Hollande est-il la négation déterminée de Sarkozy ? En ce qu?il est, tous les
journaux l?ont répété à l?envi depuis des semaines, un président « normal ». Il traîne
dans l?air de France un sentiment fort de soulagement. Soulagés nous le sommes car
nous avons désormais un président normal. Le soulagement ne ressemble pas à
l?espoir et n?y conduit pas. Il se pourrait cependant que ce simple affect enveloppe
quelque chose d?important.
Un étranger entendant et lisant les propos des journalistes à propos du nouveau
Président et de son gouvernement aurait sans doute généreusement souri. On pouvait
voir en guise de couverture d?un grand quotidien une photo du nouvel élu sous un
unique mot en très gros caractère : « Normal ». L?annonce de la constitution du
nouveau gouvernement puis chacune de ses premières mesures furent qualifiées de la
même façon. Tout, absolument tout était normal, jusqu?à la compagne du Président,
dont on apprenait par les journaux que 71% des français la trouvent normale. Comment
comprendre cette obsession journalistique pour la normalité du nouveau pouvoir ?
Sarkozy venait à peine d?être élu qu?il dînait au Fouquet?s en compagnie des patrons
du CAC 40 avant de filer en vacances sur un Yacht de luxe. Peu après il rentrait en
France et commençait de mettre bruyamment en scène sa vie privée. Normal, François
Hollande l?est comme un homme moyen qui ressemble à tout le monde. Après une
modeste fête populaire, le Président rentrait se coucher avant d?annoncer le lendemain
qu?il ferait autant que possible dans l?avenir ses voyages officiels en train et non en
avion. Le jour de l?investiture, sa famille était tout simplement absente. Au tout premier
conseil des ministres, il était annoncé une baisse de 30% du salaire des ministres alors
que l?ex-président Sarkozy avait d?entrée de jeu augmenté son propre salaire de 172%.
On voit combien les images s?opposent. D?un côté les provocations typiques du
nouveau riche m?as-tu-vu qui est convaincu qu?une vie réussie implique d?avoir une
Rolex, de l?autre discrétion, frugalité et modestie.
Mais cette normalité qu?on a tant attribuée à François Hollande est loin de seulement
rassurer. En réalité, on aurait plutôt l?impression qu?il est pour les médias suspect de
normalité. Au cours de la campagne, cette normalité avait valeur de discrédit. On le
trouvait trop lisse, trop pâle, trop normal. Une photo publiée quelques semaines avant le
premier tour montrait le candidat Hollande de profil dans un train penché sur des
dossiers. On aurait pu alors mettre en avant le sérieux d?un homme au travail. Rien de
tel ne s?est produit. Les médias de droite raillèrent l?image d?un visage affaissé et
tombant. Quant à ceux de gauche, affolés par tant de normalité, ils luttèrent pour faire
retirer la photo. La normalité du nouveau président est d?abord une question d?image
et c?est sur cette mince pellicule où passent les images que s?est joué quelque chose
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de fondamental. Lorsque les médias critiquent un homme sans reliefs et sans aspérités
dont on ne peut rien dire sinon qu?il est normal, il avouent que cette normalité les
dérange. Cette homme semble se désintéresser de l?image qu?il donne. Ce n?est pas
seulement qu?il incarne une image opposée à celle de Sarkozy, c?est surtout qu?il
s?oppose à l?image et refuse la convertibilité de l?image et de la politique. Le plus grand
quotidien de droite notait il y a peu que ce président est si normal que cela en apparaît
artificiel. Dans la société du spectacle, l?image de la normalité est ce qu?il y a de plus
étrange. On exige de Hollande qu?il se soucie de son image et qu?il admette la
suprématie du spectacle. Comme le notait finement Debord dans ses Commentaires sur
la société du spectacle, celui qui n?accepte pas le principe selon lequel c?est le
spectacle qui façonne la personne mérite la disgrâce. Dans la société du spectacle,
vouloir tenir « une notoriété anti-spectaculaire (?) équivaut déjà à être connu comme
ennemi de la société » (Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle,
Gallimard, p. 33, 1992). p. 33.
Nous tenons là la raison du soulagement éprouvé par une majorité de français : avoir
élu un homme politique dont l?image est anti-spectaculaire. Cette élection marque le
refus de la dévoration de la politique par l?image de la politique. Les caractéristiques de
la période sarkozyste deviennent alors plus clairs. Nicolas Sarkozy s?est targué d?être
le premier Président du 21ème siècle et il est vrai que nous avons vécu la première
présidence à l?heure des tweets, de Facebook, des portables et des caméras allumés
en permanence enregistrant et répercutant le moindre mot échangé à voix basse et
soumettant chaque geste à un commentaire. Ce jeu, Sarkozy l?a accepté et joué sans
retenu. Il était obsédé par le contrôle de son image requérant, cela va sans dire, un
contrôle sans cesse accru des médias. Il portait des talonnettes pour fausser sa taille
tout comme il était capable de sélectionner les ouvriers figurant à ses côtés dans un
meeting afin d?écarter les grands qui auraient fait ressortir sa petit taille. Les débats
télévisés étaient pour ainsi dire truqués de telle façon que le public ne posât jamais de
question dérangeante. Mais, qu?on ne s?y trompe pas, cette fabrication présidentielle
de l?image n?avait pas pour cause le narcissisme du président. L?erreur serait ici de
trop attribuer à la personnalité d?un seul homme. Ce n?est pas parce que des caméras
ont été braqués sur lui que l?homme politique a été forcé de se soucier de son image.
Sarkozy a voulu et accompli l?aspiration de la politique par l?image. Il a été l?opérateur
historique de la dégénérescence iconologique de la politique en France. Le principe dont
il a été l?agent ne touchait pas seulement la publicité de la politique (« soignez la
présentation, nous serons filmés ») mais la modifiait dans son essence : « la politique
est un art de la communication ». La seconde proposition est d?une tout autre ampleur
que la première. Elle ne suggère pas d?adapter la politique à la société des images mais
réalise l?inversion de la relation naturelle entre l?image et la réalité. Elle affirme que
l?image est première et constitue le foyer du sens de la politique. Cette dégradation
iconologique porte le nom prétendument savant de communication.
Ce n?est pas le gouvernement qui a fait la politique de la France ces dernières années
mais l?armée bavarde de ses conseillers en communication. Cette art de la
communication qui vise à façonner l?opinion politique ne doit pas être confondu avec les
techniques de manipulation par endoctrinement propres aux régimes totalitaires. Il n?est
pas au service d?une idée particulière mais enseigne comment rendre acceptable et
légitime n?importe quelle idée. Ses principes de méthode sont d?une simplicité
affligeante. Ce sont des principes d?exagération, de saturation ou de diversion qui
permettent de capter et de bloquer l?attention. Mais leur sens profond n?est pas
seulement d?habiller une idée pour la rendre séduisante. Il est de poser comme principe
ontologique que « Tout est communication ». Ainsi, par exemple, la technique appelée
sans ironie par les spécialistes de la communication « technique du fumigène » peut
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impliquer la mise en ?uvre de n?importe quelle politique pour autant qu?elle fera du
tapage. Au moment de l?affaire Woerth susceptible de mettre en cause l?ensemble du
parti présidentiel, Sarkozy a déclenché son attaque abominable contre la population des
Roms en France. Il ne s?est pas lancé dans cette sordide aventure malgré son caractère
scandaleux mais précisément à cause de lui.
Lorsque tout est communication, le contenu n?a plus aucune signification originaire, il
n?est qu?une variable de l?impact recherché. La communication mise sur le spectacle
pour siphonner le sens des êtres et des actes. Elle affirme que tout peut être reconnu
comme vrai, ce qui revient à dire que rien n?est vrai. Dans le monde inversé de la
communication, il faut avoir une politique de l?image car l?image de la politique est sa
seule réalité. Ainsi rien n?est absolument faux ou injuste. Le scandale n?existe tout
simplement plus. Sous le pouvoir régalien de l?image, tout est convertible en son
contraire. La politique devient un art conceptuel, sans pensée propre, posant en principe
ultime que l?image est indéfiniment réversible. Ainsi, une politique faite par et pour les
riches peut être validée par tous comme une politique de répartition et de justice. Ainsi,
un écart de conduite grossier et insultant du président peut devenir la marque de sa
détermination. Ainsi, l?image d?un président ridicule s?empiffrant de gâteaux à la crème
peut témoigner de sa proximité avec le peuple. Comme l?écrivait Debord, « la mise en
place de la domination spectaculaire est une transformation sociale si profonde qu?elle
a radicalement changé l?art de gouverner » (Op. cit., p. 115). C?est que la spectacle
neutralise toute instance extra-spectaculaire de vérité et de justice. Le sens d?une action
dépend exclusivement de l?effet productible par sa mise en scène de même que l?étoffe
d?une personnalité est soluble dans son statut médiatique. La communication nous
enseigne qu?il est sot d?ordonner la politique à l?existence d?hommes intelligents
défendant des programmes justes. Elle est là pour vider de sens tous ces termes. Loin
de la prolonger, le spectacle fonde la réalité. Il opère comme le mécanisme commandant
le seul mode de vérification qui confère une légitimité.
Qu?advient-il alors de la subjectivité collective dans ce régime spectaculaire qui la
considère comme une cible qu?on bombarde de messages efficaces ? Peut-elle encore
et de quelle façon se subjectiver comme un sujet politique ? Désormais, en France, le
peuple est ouvertement traité comme un sujet incapable de politique. Le lexique est
flagrant. Des manifestants n?expriment pas une idée mais un « malaise ». Ils ne font
pas entendre un mécontentement ou un désaccord mais une « grogne » comme le chien
apeuré. Des grévistes ne sont pas des acteurs politiques mais des terroristes qui
« prennent les usagers en otage ». Cette façon de dépolitiser la société a été appliquée
sans restriction à tout le corps social. L?art de gouverner de l?ère spectaculaire n?a nul
besoin de projets et d?idées. Sa matière première est constituée par des peurs primaires
comme le sentiment d?insécurité ou la crainte de l?invasion. Le peuple n?est pas une
force qui réfléchit, juge et décide mais une réalité purement affective qu?il faut effrayer
puis cajoler. On ne saurait mieux dire que Platon lorsqu?il dénonçait la façon dont les
sophistes traitent le peuple comme un gros animal. Nos conseillers en communication
sont des mercenaires semblables à « un homme qui, ayant à nourrir un animal grand et
fort, après en avoir minutieusement observé les mouvements instinctifs et les appétits,
par où il faut l?approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il est le plus hargneux
et le plus doux et quels sons de voix l?adoucissent et l?irritent (?) donnerait à son
expérience le nom de science (?) sans savoir véritablement ce qui dans ces maximes et
ces appétits est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste, ne jugeant de tout cela que
d?après les opinions du gros animal, appelant bonnes les choses qui lui font plaisir,
mauvaises celles qui le fâchent » (Platon, République, L.VI, 493 a-c). Elle induit une
politique de l?affect pur et délié qui annule toute politisation de la société. C?est un
dispositif pavlovien de stimulation affective au service des satrapes du Capital.
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Mais la subjectivité ne se laisse pas aussi facilement animaliser. Le projet de l?art de la
communication est voué à l?échec. Par essence, une conscience ne peut être réduite à
un magma émotionnel. L?ambition de la politique spectaculaire n?est pas celui d?une
propagande et d?un endoctrinement. Elle ne compte pas faire passer le faux pour vrai
mais rendre insignifiante cette dualité elle-même. Il en suit qu?elle ne produit pas d?effet
de croyance. Personne n?a jamais cru que le président des riches était subitement
devenu celui des pauvres. Personne n?a jamais cru que l?assistanat et l?immigration
étaient la cause des difficultés économiques. La politique spectaculaire sécrète un autre
poison que l?illusion. Par elle, la subjectivité n?est pas dupée mais pour ainsi dire
blasée. On se tromperait en pensant que la jeune génération avide d?écrans et
d?images est crédule. Elle est au contraire radicalement incrédule. Informée et lucide,
elle a compris que le principe du tiers exclu ne vaut plus en politique. Une chose n?y est
pas soit vraie, soit fausse. Elle est l?un et l?autre et donc ni l?un ni l?autre. Ce que
produit ainsi la politique spectaculaire, c?est une subjectivité indifférente et distanciée,
une conscience cynique du monde. Elle met la conscience en état de distanciation
pathologique, en position de neutralité forcée. La dépolitisation atteint alors son comble.
Le spectateur n?est pas changé en animal craintif mais en un être désengagé qui, tel le
mélancolique regarde le monde et les autres de loin et d?en haut comme si c?était une
maison de poupée.
Dans cette perspective, l?échec de Sarkozy ne vient pas tant de sa politique réelle que
de son entreprise de déréalisation de la politique. C?est comme si subjectivité collective
avait atteint un point de saturation, refusant désormais d?accepter que les images font
et défont la réalité. Est-ce la fin de la politique spectaculaire ? Notre sentiment est que
l?élection française d?un président « normal » au sens que nous avons dit, est un signe
des temps. Les peuples ne voulaient plus d?un Berlusconi qui avait dissous la politique
dans le récit de ses banquets orgiaques de même qu?ils ne voudront sans doute plus
d?un Obama qui fait des démonstrations de sabre laser dans les jardins de la maison
blanche, fait des pompes ou attrape des mouches en vol. La politique spectaculaire se
fissure sous nos yeux. Cela ne veut pas dire qu?une politique réelle est en train de naître
mais du moins que les peuples ne peuvent plus supporter que l?agitation spectaculaire
tienne lieu d?action. Les subjectivités futurs se politiseront envers et contre le spectacle.
On le pressent déjà si on pense aux mouvements comme celui des Indignés, des
Anonymous ou à tous les mouvements qui s?articulent autour des sujets invisibles (les
sans-logements, les sans-droits, les sans-papiers). C?est en refusant de prendre un nom
et un visage qui leur assureraient une représentation dans les médias qu?ils parviennent
à maintenir leur singularité et à fédérer. Nous vivons actuellement une salutaire réaction
anti-spectaculaire des peuples. Même si elle ne contient pas la promesse d?une future
action, elle en était du moins la condition. La bonne nouvelle du jour ne contient aucune
formulation de la politique de l?avenir. Elle tient en un refus. Les images ne fascinent
plus, elles écoeurent.
Dans la vision révolutionnaire de l'histoire, les crises, les élections et les exaspérations
n'ont pas de sens propre. Ainsi l'élection d'un président socialiste sera dénoncée comme
un leurre. Le marxiste nous prédira le détournement et l'épuisement des forces
populaires dans les réformes. Dans des manifestations populaires comme celles des
Grecs ou des Espagnols il verra un désir de rupture mais ne leur accordera de sens que
par défaut. Elles révèlent ce dont elles manquent, une organisation politique capable de
radicaliser la lutte. Cette vision de l'histoire écrase le sens des phénomènes. Hors la
lame de fond de la révolution, tout est remous de surface.
Nous qui ne croyons plus à la révolution, avons renoncé à prédire le cours politique des
choses. L'attente d'un moment où se lèverait une aube radicale rend aveugle à ce qui
se passe. L'analyse doit être de l'ordre d'un diagnostic et non d'une prédiction. De ce
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point de vue, le phénomène saillant en France et au-delà est davantage théorique que
pratique. Nous assistons à la chute d'un système de croyance qui assurait l'adhésion
naïve à l'ordre économique. La crise a dénudé la rationalité économique. Une évidence
saute au visage : l'irrationalité de la rationalité économique lui est endogène. Cette vérité
n'est pas neuve mais il arrive aujourd'hui qu'elle se manifeste à découvert. Depuis Marx,
nous savons que la rationalité économique enveloppe une irrationalité immanente. Il a
montré que les crises sont des respirations nécessaires d'une société fondée sur le
rapport capitaliste et non des accidents imputables à la nature. Dans les périodes de
forte croissance, la redistribution des profits cache l'irrationalité économique. Toute crise
fait tomber ce voile égalitaire. Dans une crise classique de surproduction, la déraison du
capital se montre à travers des choses en trop qu'il est plus rentable de détruire ou de
laisser pourrir que de vendre ou de donner. Mais la crise actuelle est une crise du
financement et non de la production. Elle fait apparaître l'irrationalité du capital à l'état
pur sans qu'il s'incarne dans des choses produites à échanger. Indépendamment de
toute activité productive, la richesse semble se produire d'elle-même, surgir de nulle part
et disparaître sans raison. Le capital est un flux qui semble exister à part des choses et
des hommes, impossible à pister, saisi d'une puissance sorcière. Nos sociétés
ressemblent à une machine ayant une énorme fuite qui dilapide et volatilise les énergies
humaines. Le capital est passé du stade d'exploitation au stade d'évaporation.
Cette crise produit des effets de vérité spécifiques. Il est maintenant clair que
l'irrationalité économique ne vient pas des agents mal intentionnés. La financiarisation
de l'économie a permis la prolifération des escrocs mais ils n'ont pas causé la crise. Le
problème n'est pas la voracité des banquiers et dirigeants mais un mode de création de
la richesse qui impose la conversion des forces humaines en un capital échappant à
toute maîtrise. Les gens ne sont pas dupes. Il n'est pas question, dans les discussions
spontanés, des coupables de la crise et des procès qu'il faudrait leur faire mais d'une
production hallucinante de richesse inutile aux hommes. Les politiques et les analystes
cherchent à faire diversion en focalisant l'attention sur des causes occasionnelles de la
crise et non sur ses causes structurelles. En France, par exemple, tout a été fait pour
désigner le trader Jérôme Kerviel coupable. Sa condamnation à rembourser 4,5 milliards
d'euros avec son revenu de chômeur fait sourire. Nous avons tous qu'il fallait qu'il soit
coupable pour ne pas mettre en cause la Société Générale elle-même et plus largement
le pouvoir des banques d'affaires sur le devenir de nos sociétés. Le battage médiatique
autour des voyous qui ont profité de la crise ne prend plus.
Une clarté est jetée sur la structure économique et la politique spectaculaire échoue
désormais à produire son jeu d'ombres. La crise nous réveille de notre sommeil
spectaculaire. En Europe, la moindre manifestation fait plonger les marchés ; il n'est plus
possible de se méprendre sur les origines de notre misère sociale.
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Ruy FAUSTO

intervention I
révision de Raquel Prado
L?article de Pierre Magne et Claire Tillier sur les élections françaises met l?accent sur
le capital, le sérieux de la crise, et les effets de la société du spectacle1. Nous ne pouvons
qu?être d?accord avec les auteurs à propos de chacun de ces points. La toute puissance
du capital, qui note les gouvernements (!), une situation économique extrêmement grave
où le chômage atteint des niveaux astronomiques, une politique-spectacle qui est
seulement une des manifestations d?un monde-spectacle, où on voit mal la différence
entre la réalité et l?image. Pourtant, de quelle façon les deux auteurs vont insérer dans
ce contexte les élections françaises et son résultat, la victoire des socialistes ? La thèse
de Magne et Tillier est que « les marges de man?uvre de ce nouveau gouvernement qui
promet de commencer par économiser pour ensuite redistribuer et de mettre la rigueur
nécessaire au service de la justice sont minuscules ». « Le gouvernement socialiste ne
pourra éviter d?instaurer une rigueur draconienne.
Une question se pose ici : pour Maigne et Tillier, cette impasse est-elle inévitable ?
Serait-elle le simple résultat de la crise ? Ou bien elle viendrait de l?incapacité que
montre le gouvernement de trouver des solutions ? Au delà de la crise, Magne et Tillier
indiquent, depuis le début du texte, ce qui serait, dans le cas, une grave insuffisance : le
gouvernement Hollande représente une « gauche parlementaire d?alternance », il se
meut sur le terrain des « partis d?alternance » qui admettent comme « base
commune »« le capitalisme ». Et, dans ce sens, il ne pourra pas produire « une vraie
rupture ».
Pourtant, la thèse se complique, parce que les auteurs écrivent aussi, vers la fin de
l?article, qu?ils ne croient « plus en révolution ».
Et ici, le lecteur (révolutionnaire ou pas) commence par se demander pour quelle raison
il n?y croient plus. Ils ne donnent pas des raisons plus précises qui justifient leur position
(peut-être la violence révolutionnaire tend à dégénérer en violence tout court, ou bien?).
Tout ce que nous y trouvons est une critique, à bien dire assez timide, en tout cas brève,
du point de vue révolutionnaire, ou, plutôt, du pouvoir d?analyse dont serait (ou ne
seraient pas) capables les tenants de cette position : les révolutionnaires restent
médusés par le « réveil radical », et finissent par être « aveugles à ce qui se passe » ;
« hors la lame de fond de la révolution, tout est remous de surface ».
Et pourtant, le texte « respire » la révolution. Elle est certainement son critère, sa
mesure. Il est symptomatiquequ?un des trois auteurs cités (avec Guy Debord et Platon),
soit Alain Badiou,ennemi irréductible de la démocratie parlementaire. Nous nous
installons dans une antinomie. L?article apparaît comme le cri d?une belle âme qui
aspire à s?élever jusqu?à son modèle, tout en sachant qu?il ne peut pas l?attendre. Et
tout se passe comme si les deux pôles de l?antinomie étaient mal fondés : la
dénonciation, qui ne peut être que révolutionnaire de la « gauche parlementaire » ne se
fonde que sur ce qu?il faut appeler aujourd?hui la « vulgata marxiste ». Le jeu
parlementaire ne ferait qu?opérer la re-position du capitalisme, et fermerait la porte à la
grande transformation. L?autre pôle, on l?a déjà vu, apparaît simplement comme un acte
négatif de foi : « nous ne croyons plus? », sans autre justification que la dénonciation de
la pauvreté heuristique du pont de vue révolutionnaire.
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De cette antinomie, j?ose dire doublement sans fondement, résulte-t-il au moins une
analyse suffisamment riche de ce que pourraient signifier les élections françaises ? Il me
semble que non. Curieusement - mais au fond pas si curieusement que ça -, tout se
passe comme si Maigne et Tillier tombaient dans l?erreur imputée aux croyants du
« réveil radieux ». Il y a des objets essentiels, le capital, la crise, la société du spectacle
(voir les citations ci-dessus). Le reste se présente un peu - c?est au moins mon
impression - comme « écume de surface ». Si je dis qu?au fond ceci n?est pas tellement
surprenant, c?est parce que, comme je l?ai déjà observé, en dépit du jeu antinomique
amorcé, c?est bien le point de vue révolutionnaire qui prédomine, même si comme point
de vue d?une « belle âme ». En fait, c?est de ce point de vue qui est articulé la
problématique du texte : capitalisme ou non-capitalisme, rupture ou non-rupture.
Mais ce cadre ne rend pas compte, ni pourrait rendre compte d?un phénomène comme
les élections françaises de cette année et leur résultat. Les problèmes réels que font
surgir ces élections ne se posent pas en termes de la survivance ou de lanon survivance
du capitalisme. Le problème effectif est le suivant : le gouvernement qui commence sa
trajectoirepourra-t-il mettre en action une politique de réformes réelles, et peut-être
radicales, ou bienest-il condamné à unréformisme « adhésiste » ? Telle est la position
effective du problème, et sa solution est difficile. En fait, si le capital domine et la crise
est violente, il y a beaucoup de choses à faire, même si le capitalisme reste, et, avec lui,
la crise. Par exemple : réforme radicale de l?impôt sur le revenu - le candidat Hollande
avait promis un taux d?imposition de 75% pour les revenus supérieurs à un million
d?euros annuels - contrôle des loyers, politique écologique sérieuse et responsable qui
mettrait en pratique au moins la liquidation de la vieille centrale de Fassenheim, fiscalité
rigoureuse du patrimoine et des successions de façon à assurer des fonds suffisants
pour la sécurité sociale et d?autres services, limitations dans l?espace et le temps du
mandat des représentants, diverses formes d?aide aux plus pauvres et aux plus faibles
(voir par exemple, le catalogue des 100 mesures proposées par le think tank de jeunes
« Cartes sur Table », que Libération a publiédans son numéro du 13 août). Il est aussi
important, contre Badiou et compagnie - et cela, même si l?État actuel est bien
imparfaitement démocratique - de garantir la démocratie. Ainsi, si la situation
économique est certainement grave, il n?est pas vrai que le champ de toute action
effective soit fermé.
Que faut-il penser du gouvernement Hollande ? Qu?est-ce qu?il a fait jusqu?ici ?
Quelles sont les perspectives ? Premièrement, il serait bon de réfléchir sur ce qu?a
signifié la victoire sur Sarkozy. Victoire difficile et décisive, qui a exigé beaucoup d?effort
et d?habilité. La réélection de Sarkozy avec un programme d?extrême droite aurait été
une catastrophe.Hollande a eu du mérite dans cette campagne, et Mélenchon aussi, à
sa manière. Hollande joue le jeu médiatique, la figure du « président normal » est ridicule
etc. Tout ça est vrai, mais rien de cela estrédhibitoire. À propos du gouvernement, je
crois qu?on doit attendre un peu plus, pour se faire un jugement équilibré.(Non sans
agir, il est clair, mais sans assumer la vieille et dangereuse dénonciation de la
démocratie parlementaire). Le gouvernement Hollande a pris quelques bonnes mesures
initiales, visant essentiellement le « détricotage » des énormités du sarkozysme. La
première discussion sur le budget a été positive, mais il faut voir la suite. Quant à la
menace d?une répétition du ratage que, grosso modo, a représenté le gouvernement
Mitterrand, il faut observer que là on a commencé par un programme radical de transition
vers le socialisme, puis on a pratiqué une politique purement keynésienne, et finalement
on a pris un chemin néolibéral. Je crois qu?on doit au moins constater que l?équipe
actuelle a beaucoup pensé sur l?expérience en générale négative du gouvernement
Mitterrand (ne pas oublier, pourtant, l?abolition de la peine de mort, e quelques autres
mesures qu?on doit, en dépit de tout à ce gouvernement là). La perspective de l?actuel
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gouvernement, qui consiste a articuler une politique keynésienne avec des économies
sur des frais inutiles de la part de l?État, n?est pas, à mon avis, une option incorrecte.
Reste à savoir, par quels chemins elle sera conduite. Il est vrai que les difficultés sont
nombreuses, et que, au PS français, on peut trouver toute sorte de gens. Mais, outre
l?exigence de préserver la démocratie, le minimum qu?on puisse dire est que le pire
n?est pas certain, et que, au delà des antiennes de la toute puissance du capital, de la
crise, et de la société du spectacle, il y encore beaucoup d?autres choses importantes
à discuter.
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Cícero ARAUJO

intervention II
révision de Raquel Prado
La politique française contemporaine, et celle de l?Europe en général, doit mériter
encore un examen plus serré dans Fevereiro.
L'article « Socialisme par temps de crise » que Pierre Magne et Claire Tillier ont, très
gentiment, envoyé pour ce numéro est un point de départ. Les auteurs commentent la
victoire de François Hollande dans les élections présidentielles françaises d?avrildernier.
Quiconque, qui, comme moi, est alarmé avec la vague xénophobe qui croît en divers
pays de l?Europe, ne peut que se sentir soulagé avec le symbolisme de cette victoire la France est toujours une référence pour tout le continent, pour le meilleur et pour le
pire - et instinctivement s?ouvrir vers la possibilité de jours meilleurs. Pourtant, Magne
et Tillier ne voient beaucoup de motifs pour commémorer. Leur premier point est plus ou
moins évident : la situation que le président socialiste hérite est très compliquée. Le
produit intérieur stagne, le chômage est fort et en croissance, l?État est de plus en plus
endetté? Mais le principal motif est le Parti Socialiste du président Hollande, trop incrusté
dans le « système » pour qu?il puisse répondre à nos espoirs : « la gauche qui vient
d?être élue est une gauche parlementaire de l?alternance, qui partage avec la droite un
certain nombre de principes intangibles », qui acceptent le capitalisme comme limite de
la politique.
Il semble alors que nous sommes dans un carrefour : ou bien on met en question le
capitalisme, ou il n?y a rien a faire. Ou plutôt, on ne peut rien faire du point de vue de la
gauche. Puisque la droite, surtout l?extrême droite, a encore beaucoup de terrain à
exploiter, comme on l?a vu dans la campagne relativement réussie de Marine Le Pen,
du néo fasciste Front National, avec ses presque 18% de voix au premier tour.
Naturellement, les auteurs vont chercher dans la crise économique elle-même la raison
de cette réussite, dont le candidat conservateur Nicolas Sarkozy a voulu profiter,
lorsqu?il s?est rendu compte du danger que sa base électorale puisse être aspirée par
Le Pen. Ainsi, tandis que la crise accentue à l?extrême les tendances « délocalisantes »
du capitalisme, de plus en plus volatile, elle réveille les sentiments ataviques
d?attachement à la terre, qui, sur le plan politique,se traduisent dans des discours
« identitaires » - la défense des « nationaux » contre les immigres, la protection des
frontières etc. Comme si le fascisme se présentait comme une alternative anticapitaliste,
quoique sauvage et destructrice. Mais tout cela traduit dans un discours très simple,
concret et compréhensible à des gens désespérés : « le Front National est aujourd?hui
le premier parti ouvrier ». Pour affronter la crise, Hollande, étant donné sa position ellemême dans le régime parlementaire, ne pourra, au contraire, qu?offrir des « abstractions
comme les euro-obligations et des taux d?intérêt ». Tout à fait compromis avec l?effort
de sauver le « système », il ne pourra échapper aux pilules amères usuelles - austérité
fiscale, nouvelles dosses de récession, chômageetc. - qui bientôt iront frustrer ses
électeurs.
En lisant ces arguments, on pense évidemment aux objections typiques de la gauche
contre le réformisme. Pourtant, il est curieux que, en même temps, les auteurs accusent
le Parti Socialiste de ne parvenir qu?à vendre des « abstractions » au peuple. Et voici
l?option qu?eux même veulent considérer comme la bonne : « critiquer
systématiquement, sur le plan théorique et pratique, le rapport capitaliste comme
condition d?existence entre les choses et les êtres ». Je doute que le peuple français
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puissecomprendre cette option comme quelque chose de plus concret que le
programme de Hollande. Moi même, j?aimerais écouter davantage a propos de ce qu?ils
veulent dirent avec cela. De toute façon, quoique très vague, elle a l?air de l?alternative
globale - « révolutionnaire », comme on le disait jadis. Pourtant, à la fin du texte, les
auteurs refusent explicitement cette tradition : « Nous qui ne croyons plus à la révolution,
avons renoncé à prédire le cours politique des choses. L'attente d'un moment où se
lèverait une aube radicale rend aveugle à ce qui se passe ». Très bien, vivons le
présent. Mais ses objections au réformisme, elles-mêmes, ont l?aspect d?une
prédiction. Et elle n?est pas du tout réconfortante : au tour de ce carrosse qui roule,
s?accumuleront, dans l?avenir, des nuages de plus en plus grises. Qu?est-ce qu?on
pourrait faire devant cette perspective ? L?angoisse exprimée par la question ne semble
pas ébranler les deux auteurs. C?est comme si on disait : on restera attentif aux signes
et voir ce que se passe ; sur ces entrefaites, nous seront aux protestations, à
l?indignation, enfin, à la lutte. Un de ces signes,très positif, du reste, c?est le fait que la
majorité des électeurs a rejeté la politique spectacle de Sarkozy, et a accepté de
nouveau la politique « normale » d?un Hollande. Qu?est-ce que cela pourrait indiquer ?
Les limites de l?imposture médiatique qui ne donne une place qu?a l?image : « Nous
vivons actuellement une salutaire réaction anti spectaculaire des peuples (?) La bonne
nouvelle du jour ne contient aucune formulation de la politique de l?avenir. Elle tient en
un refus. Les images ne fascinent plus, elles éc?urent ».
Supposons alors que tel soit le cas : les gens accumulent leur indignation, rentrent chez
eux et attendent ; puis protestent à nouveau, sortent dans les rues, et ainsi de suite.
Mais à un certain moment, cet affrontement demandera plus que de vivre le présent - si
tant et, en fait, que quelque chose avec ce profil pourrait avoir assez de souffle pour la
taille de l?affrontement en vue. Sur ces entrefaites, il est difficile de ne pas imaginer
qu?une alternative, au moins un script pour l?action ne surgisse, et qui finisse par
galvaniserla multitude de gens en afflictionet désespoir. Et les arguments de l?article
eux-mêmes indiquent le script le plus vraisemblable, puisque le plus concret : le
fascisme. À ajouter quelque chose qui est aussi suggérée par le texte : même si tout le
monde a de l?horreur pour lui, le fascisme est aussi une alternative de protestation et de
lutte pour ceux qui souffrent avec le capitalisme. En fait, l?histoire du XXe siècle nous a
appris cette leçon.
Donc, je laisse cette question au débat. Même si c?est indiscutable que le programme
qu?offre Hollande a des limites très objectifs, je ne crois pas qu?ils soient « en granit »,
comme disent les auteurs. D?autre part, je crois, ou au moins j?espère, que nous ne
sommes pas arrivés aux options extrêmes- du reste, il serait mieux qu?on ne se laisse
aller jusque là. Il est très probable que non seulement une de ces deux options, mas
toutes les deux soient également très mauvaises.
(suite de la discussion dans le prochain numero)
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